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“Não posso existir no cotidiano sem interagir e 

comunicar continuamente com os outros.... Eu sei que os 

outros têm desse mundo comum uma perspectiva que 

não é idêntica à minha. Meu aqui é o seu lá. Apesar 

disso, eu sei que vivo em um mundo que é comum a nós. 

E, o que é muito importante, eu sei que há uma 

correspondência entre meus significados e seus 

significados neste mundo”  

Berger y Luckmann, ( 1993, p. 40-41). 
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Destinatarios: 

Muito se fala sobre a importância do trabalho em equipe, mas repetidamente temos vindo 
perguntando sobre o montante que executam de forma eficiente o seu objetivo, onde os 
membros se dão bem e conseguem satisfazer alguma necessidade maior para eles 
(sentimento de pertença, reconhecimento e capacidade de fazer contribuições valiosas) e os 
exemplos de nossos interlocutores são muito escassos. A inteligência social continua sendo 
uma questão pendente. 
Mas o gerenciamento de equipe é, cada vez mais, uma necessidade imperativa. É por isso que 
nós projetamos este programa que preenche esse vazio. O programa é uma proposta de valor 
para líderes de equipe e coaches treinados. Os primeiros porque eles podem desenvolver as 
habilidades do líder coach, podem promover e facilitar o caminho para o alto desempenho de 
suas equipes. No caso dos coaches, porque eles podem desenvolver suas habilidades como 
coaches de equipe, abordando a singularidade dessa prática. 
 

Objetivo geral: 

Considerar a equipe como sujeito de aprendizagem, a partir de sua singularidade desenvolver 

competências para facilitação e coaching. 

Objetivos específicos: 

No final do programa, os participantes poderão: 

 Compreender a importância da natureza da demanda, como um passo inicial de uma 

intervenção de coaching de equipe. 

 Desenvolver as habilidades para diagnosticar os diferentes níveis que influenciam no 

coaching da equipe: a organização - a equipe - o perfil dos membros - a liderança. 

 Facilitar o co-design de um programa de coaching de equipe. O roteiro. 

 Compreender o processo criativo desde a neurociência: Claridade Mental e 

Criatividade. Na equipe: compreender como a emoção afeta a criatividade e a 

eficácia. 

 Identificar quais técnicas são mais eficazes em cada momento do programa: 

o Apresentação, a partir do inquérito apreciativo. 

o Check in - check out. 

o Expectativas individuáis: perguntas poderosas. 

o Normas de grupo. 

o Valores e princípios de uma equipe 

o Teoria exposta vs. teoria em uso. 
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 Aprender a arte do feedback desde a indagação 

 Saber como e quando aplicar técnicas de stop-reflect. 

 Aprender da prática. 

Conteúdos e sequência didática do programa: 

Pré-programa: 

1. Preencher o formulário de inscrição 

2. Entrevista 

3. Preencher o teste de Personal Development Analysis (PDA)  

Conteúdos: 

 O contrato de expectativas mútuas 

 As regras da equipe 

 Introdução ao Coaching de equipes: 

o Grupos. Bases da dinâmica. 

o Breve introdução na neurociência. 

o Dinâmica complexa das equipes de alto desempenho. 

o Coaching de Equipes. 

• Retorno do teste PDA 

• Teste de estilos de aprendizagem individual.  

• Modelo Construtivista de aprendizagem: 4MAT 

• Implementar o aprendizado. 

• Introdução à Prática do Mentoring. 

o Analise da prática do Mentoring.  

• A técnica do Stop Reflect.  

• Evolução dos Modelos Mentais em Gestão. 
• O papel do shadow coach na prática do Mentoring. 
 

Sequência didática do programa: 

• Oficinas: 

O programa tem 64 horas presenciais distribuídas em três oficinas e mais de 
15 horas de aulas virtuais para supervisão e mentoring 

 Duas oficinas de três dias. 

 Mais uma oficina de encerramento de dois dias.  

 Aulas virtuais (webinar) serão usadas para acompanhamento nas etapas 
entre oficinas.  
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O programa outorga 54 CCU 

• Tarefas: 

Os participantes deveram completar 3 (três) tarefas realização individual e 
reflexão em grupos de estudo. 
 

• Prática de Mentoring: 

Reunidos em equipes, os participantes terão a oportunidade de compreender, 
compartilhar e aprender a singularidade do Coaching de equipes, participando 
do acompanhamento de um caso prático. 

 
Cronograma Belo Horizonte  
 

Oficinas Datas Horário 

I 26.03.2020 09 -18 hs 

  27.03.2020 09 -18 hs 

  28.03.2020 09 -18 hs 

II 14.05.2020 09 -18 hs 

  15.05.2020 09 -18 hs 

  16.05.2020 09 -18 hs 

III 26.06.2020 09 -18 hs 

  27.06.2020 09 -18 hs 

 

Cronograma Rio de Janeiro  

Oficinas Datas Horário 

I 02.04.2020 09 -18 hs 

  03.04.2020 09 -18 hs 

  04.04.2020 09 -18 hs 

II 21.05.2020 09 -18 hs 

  22.05.2020 09 -18 hs 

  23.05.2020 09 -18 hs 

III 03.07.2020 09 -18 hs 

  04.07.2020 09 -18 hs 
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Antecedentes dos facilitadores: 
 

 
Dr. Horacio E. Cortese. Doutor em Sociologia do Trabalho. 

Diploma em Dinâmica de Sistemas em MIT (Systems Dynamic 

for Managers, 1997). Coach Ontológico de Empresas, 

certificados pela Newfield Consulting (Rafael Echeverría). 

Master Coach da Associação Argentina de Coaches Ontológicos 

Profissionais (AACOP), Profissional Coach Certified (PCC), da 

Internacional Coach Federation (ICF). Diretor acadêmico da 

escola de coaching Generación Más, Buenos Aires, Argentina. 

Diretor do Programa de Certificação em Coaching de Equipe 

(Continuing Coach Education, da ICF). 

Quarenta e dois anos de trajetória organizacional, vinte e três em 

organizações, desde 1988 a 1997 ocupou cargos gerenciais e, desde 

1998, dirige sua empresa de consultoria dedicada a coaching 

executivo, coaching de equipe e aprendizagem organizacional. 

Diretor do Mestrado em Recursos Humanos da Universidade de 

Ciências Sociais e Empresariais (UCES - Argentina), desde 1997.  

Ele é o autor dos livros: 

• "Coaching e aprendizagem organizacional. Mitos e Realidades de 

uma Época” (Buenos Aires, Temas, 2007). Obteve o Prêmio da 

Pesquisa FIDAGH 2007 (Federação Interamericana de Associações 

de Gestão Humana) e Menção Honrosa da Academia Nacional de 

Ciências da Empresa, Buenos Aires, dezembro de 2008. 

• "Manual de Coaching de equipes. Do Discurso à Prática" (Buenos 

Aires, Temas, 2015). Recebeu uma Menção Honrosa da Academia 

Nacional de Ciências Empresariais, 2015. Buenos Aires, dezembro 

de 2016. 
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Dr. Gustavo Guzmán. É palestrante habitual em distintos foros e 

diversos países tais como Argentina, Espanha, Portugal, Brasil e 

Colômbia.  

Tem sido professor da Universidade Nacional de Mar del Plata, e 

Universidade Argentina da Empresa (UADE) e na Universidade de 

Valência, Espanha, onde também foi pesquisador. 

Doutor em Psicologia do Trabalho e das Organizações é também Master em Gestão do Talento 

pela Universidade de Valência, no ano 2010 formou como Coach Executivo na Espanha 

(AECOP) e foi Diretor do Centro Europeu de Coaching Executivo, além de Diretor de Recursos 

Humanos trabalhou durante 17 anos como consultor de RH em diversas empresas espanholas.  

Autor de diversos artigos em revistas científicas entre elas o Journal of Economic Psychology 

e capítulos de livros na área da psicologia social. 

Professor no Diploma de Coaching Integral organizada pela Associação de Psicólogos Laborais 

da Republica Argentina, na cidade de Buenos Aires. Também participou como docente no 

Mestrado de Coaching e Liderança na Universidade de Valencia – Espanha 

Atualmente é CEO da GHG-Coach e desenvolve o projeto “Pessoas Sem Limite” focado no 

desenvolvimento pessoal e profissional. 
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