SYSTEMIC
MANAGEMENT
CONSTELAÇÕES

ORGANIZACIONAIS

MÓDULO 1

19 - 27 JANEIRO
2019

37

ª

EDIÇÃO

MÓDULO 2

29 JUNHO
7 JULHO

CURITIBA
BRASIL

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Ao longo dos anos e em função do desenvolvimento
acelerado das novas tecnologias e de novas linhas de
pensamento, têm vindo a desenvolver-se uma série de
metodologias para a análise e resolução de
problemas. A maior parte delas pressupõe modelos
complexos e sofisticados baseados em raciocínios
lógicos e racionais.

forma extremamente simples e sintética, com poucos
elementos, mas com toda a informação que o cliente
possuiu, seja de uma forma racional, cognitiva, intuitiva
ou emocional.
Empresários, gestores, consultores e coaches estão
cada vez mais curiosos e entusiasmados com as
soluções encontradas através desta metodologia e com
a introdução do Pensamento Sistêmico nas suas
organizações.

Este pensamento exclusivamente racional tem muito
pouco tempo, se compararmos com as 7.500 gerações
que existiram antes da nossa: os antigos não pensavam
assim, eram integradores de várias formas de
pensamento, analisando os problemas no seu todo
com base nas várias ciências e filosofias existentes.

Esta surpreendente metodologia está a revolucionar as
empresas e organizações: é, sem dúvida, a ferramenta
do século XXI.

Com o pensamento sistêmico, inicia-se uma maneira
diferente de análise, olhando o sistema como um todo:
olha-se para o indivíduo integrado nos vários sistemas a
que pertence e desde aí, emergem soluções
inovadoras e muitas vezes surpreendentes.

“ACEDER A INFORMAÇÃO
QUE JÁ SABEMOS,
MAS NÃO SABEMOS QUE SABEMOS”

Com a metodologia Systemic Management e as
Constelações Organizacionais trabalha-se de uma

FUNDAMENTOS

- Cecilio Fernández Regojo -

INTEGRAÇÃO
SISTÊMICA

EXERCICÍOS SISTÊMICOS
PARA GRUPOS

PENSAMENTO SISTÊMICO
ATITUDE
FACILITADOR/CONSULTOR

COACHING SISTÊMICO

FUNCIONAMENTO
DAS CONSTELAÇÕES

CONTEÚDOS

DIAGNÓSTICO SISTÊMICO
E PERCEPÇÃO

CONSTELAÇÕES
FAMILIARES

EMPRESAS FAMILIARES
E SUAS DINÂMICAS SISTÊMICAS
APLICAÇÕES

CONSTELAÇÕES
ESTRUTURAIS

DESBLOQUEIOS EMOCIONAIS
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INFORMAÇÃO PRÁTICA
METODOLOGIA

DESTINATÁRIOS

Esta formação é essencialmente prática, com
simulações e casos reais. Utilizam-se métodos ativos,
práticos, vivenciais, trabalhos de grupo, além do
método expositivo para a transmissão dos conceitos
e conhecimentos essenciais.

Todos os que têm experiência no desenvolvimento
de empresas e organizações, como gestores,
acionistas, administradores, diretores, executivos,
consultores, responsáveis de RH, formadores,
coaches, facilitadores, entre outros.

Desta forma, a aprendizagem e integração de todos
os conceitos é muito rápida e eficaz.

Também está aberto a participação de profissionais
de outras áreas, como psicólogos, terapeutas,
profissionais de constelações sistêmicas e todos
aqueles interessados por temas de desenvolvimento
pessoal e das organizações.

CERTIFICADO
A conclusão do curso, com aprovação de todas as
disciplinas, confere o direito a

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM
SYSTEMIC MANAGEMENT
E CONSTELAÇÕES ORGANIZACIONAIS
pela UDEC- Universidade do Grupo CUDEC
(México), Systemic Management (Panamá),
Talent Manager (Portugal e Espanha) e
Vera Boeing Desenvolvimento de Pessoas (Brasil).

DATAS + HORÁRIOS
O curso desenvolve-se ao longo de 18 dias
presenciais, em 2 módulos intensivos de 9 dias cada.
MÓDULO 1

MÓDULO 2

19 - 27
JANEIRO

29 JUNHO
7 JULHO

2019

2019

09:00 - 18:00
09:00 - 13:00
(Quinto e último dia de cada módulo)

SELO DE QUALIDADE
Todos os participantes que completem esta
Certificação, terão direito a utilizar um selo de
qualidade numerado, como garantia da excepcional
formação. Também serão incluídos no site da
Talent Manager - Facilitadores Certificados, com os
seus dados de contato (mais de 450 até agora).

LUGAR DE REALIZAÇÃO
CURITIBA
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FORMADORES
CECILIO
FERNÁNDEZ
REGOJO

DIRETOR ACADÊMICO DO CURSO E FORMADOR PRINCIPAL
Engenheiro Mecânico, Instituto Superior Técnico.
Pós-graduação em Gestão de Empresas, IST e UC.
Master Trainer Certificado pela INFOSYON.
Empresário e Presidente da Talent Manager e outras empresas.
Investidor, empreendedor e gestor de empresas de várias áreas de negócio.
Grande experiência empresarial em negócios internacionais (+ de 40 anos).
Diretor de Pós-graduações em Universidades de Portugal e América Latina.
Consultor sistémico e empresarial – é uma referência internacional.
Conferencista e palestrante em vários Congressos Internacionais.
Especialista e Formador Internacional de Systemic Management e
Constelações Organizacionais a nível mundial.
* Também estão previstos outros formadores para temáticas específicas.

INVESTIMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA
DATAS / PRAZOS

TOTAL

Até 31 Outubro 2018

R$ 12.000

Depois 1 Novembro 2018

R$ 14.000

* Existem várias opções de pagamento: consulte a organização

CONTATOS

+34 610 137 005

+55 (41) 99968-2687

training@talentmanager.pt

v.boeing@terra.com.br

www.talentmanager.pt

www.veraboeing.com.br
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