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Liderança é a arte de conduzir pessoas, profissionais, grupos e equipes a alcançar, com êxito, os resultados planejados, 
tanto na vida pessoal como no ambiente organizacional. O líder atual deve assumir novos comportamentos, estar atento, 
buscar o desenvolvimento contínuo, tanto seu como de seus colaboradores, equipes e organização. Líderes são um retrato 
da cultura organizacional das empresas. 

Health Leader Coach é o líder na área da saúde que une ferramentas e práticas do Coaching, uma metodologia única e 
humanista de aceleração de resultados, através do autoconhecimento, desenvolvimento de competências e novas 
habilidades, no sentido de agregar ao líder atual as qualidades ideais, para que este desempenhe de forma assertiva seu 
papel transformador dentro da organização. 

O Health Leader Coach é um gerador de conexão entre as pessoas, pois utiliza o Coaching como filosofia de liderança, 
uma vez que acredita nos resultados a partir do desenvolvimento, de forma contínua, do potencial dos profissionais que 
estão sob sua tutela. 

O Health Leader Coach dispõe de qualidades essenciais para a condução exata dos seus liderados, tais como 
autoconfiança para delegar as tarefas, monitorar e conduzi-las, ouvir seus colaboradores na essência, dar feedbacks 
realistas, compartilhar suas experiências e conhecimentos, respeitar as opiniões divergentes, conciliá-las e, com isso, 
inspirar e motivar seus liderados no alcance das metas. 

São líderes aperfeiçoados através do processo de Coaching. Realmente são líderes diferenciados, pois não priorizam 
apenas os resultados, mas também a qualidade nas relações interpessoais, uma boa comunicação, e veem sempre novas 
possibilidades de evolução para si e para seus liderados. 

Neste tipo de liderança o liderado coordena o processo, pois o Health Leader Coach tem as perguntas e o liderado tem 
as respostas. O Health Leader Coach encoraja o liderado a descobrir soluções ao invés de impô-las. O liderado é 
responsável pelo resultado, o Health Leader Coach serve ao liderado em busca dos objetivos e ainda lhe propõe desafios. 

É um ser inspirador, assertivo, confiante, flexível, motivador e exemplo que todos querem seguir, e ainda consegue 
construir relacionamentos construtivos e duradouros. O Health Leader Coach também tem estratégias de sucesso, 
eficientes e eficazes, são responsáveis por grandes realizações, além de ser empreendedor, criativo, ousado e resiliente. 
Tem a capacidade de ensinar e acompanhar, delegar responsabilidades, conduzir, mobilizar e manter o equilíbrio. É o LÍDER 
do futuro que age no tempo presente promovendo RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS. 

 
 

 

    Apresentação 

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/quais-os-diferentes-tipos-de-lideranca/
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A metodologia do evento é aprovada pelas maiores 
universidades do mundo como Stanford, Harvard e 
Cambridge. No mundo corporativo é testado e 
aprovado pelas mais conceituadas instituições de 
desenvolvimento e gestão de pessoas, sendo usado 
inclusive nos programas executivos da Harvard Business 
School sendo 100% recomendado nos grandes MBAs 
nacionais e internacionais como FGV. Haverá 
atividades em grupo, individuais e espaço para 
perguntas e respostas em tempo real. Iniciaremos as 
atividades às 8h da manhã e encerraremos às 20h no 
sábado e de 08h às 16h no domingo. 

 

O melhor TREINAMENTO de liderança em saúde do Brasil 
 

 

Justificativa 
 

Considerando que a LIDERANÇA é uma habilidade essencial para PROFISSIONAIS DE SAÚDE, e que, 

como sendo habilidade, pode ser desenvolvida por meio de treinamentos, uso de ferramentas do 

Coach, uma programação neurolinguística adequada, surge a necessidade da criação desse 

treinamento 100% prático para PROFISSIONAIS e ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE. 

Um profissional com a habilidade de liderança desenvolvida gera grande impacto na performance e 

na qualidade da assistência em todos níveis de atenção e ambientes de trabalho. Assim, torna-se 

necessário a capacitação dos mesmos para que utilizem tal habilidade e modifiquem os meios e 

contextos profissionais por onde passarem. 

 

Objetivos 
 

Colaborar com profissionais e acadêmicos de saúde para que se tornem líderes coaches bem 

sucedidos, para desenvolver comportamentos positivos e duradouros para si, suas equipes, clientes 

e empresa. Trazendo um impacto positivo na sociedade. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

AAttiivviiddaaddeess: Desenvolvimento de Ferramentas da Inteligência 

Emocional e Habilidades Organizacionais; Treinamento para 

Comunicação Eficaz e Oratória; Resolução de Cases; Sorteio de livros 

e Processos de Coach; Desenvolvimento de Ferramentas de 

Analíticas e Planejamento; Jogos com Metodologias Ativas. 

AAlliimmeennttaaççããoo: Café da manhã de abertura e Coffee break a tarde 

oferecido gratuitamente aos participantes; 

CCoobbeerrttuurraa  FFoottooggrrááffiiccaa: Realizada e disponibilizada no local e no site 

do evento 

SSaallaa  ddee  AAppooiioo: Equipada com acesso à Internet 

SSPPAA: Equipada com massagista, colchonetes e música ambiente  

TTootteemm  FFoottooggrrááffiiccoo: gratuito aos inscritos 

IInntteerrnneett:: Cyber Point e Wi-Fi 

A 

 
  

Público-Alvo 

Profissionais e Acadêmicos de Saúde que desejam 

desenvolver os 4 pilares da inteligência emocional 

(autoconhecimento, autorregulação empatia e habilidades 

sociais), promovendo mudanças sustentáveis em sua vida, 

alinhando mente e coração e desenvolvendo a LIDERANÇA. 

 
 
 

Estrutura 
Público alvo 

Metodologia do evento 
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• Duração: 30 horas, sendo 20 horas presenciais e 10 horas de atividades para a certificação. 
 

• Certificação: Certificação no evento pela Universidade Federal de Goiás 

 
 
 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está entre as 20 universidades brasileiras que aparecem 
na lista do Center for World University Rankings (CWUR), com as mil melhores instituições de 
ensino superior do mundo. A UFG ocupa a 18ª poisição entre as instituições brasileiras. 

INSCRIÇÕES 
Opção 1 - Via Internet no site do EVENTO: 
www.healthleadercoach.com.br 

 

Opção 2 - Via depósito em conta: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Conta Poupança, Agência: 0667, OP.013, CP.00724127-4.   

O mailing completo das inscrições será disponibilizado aos Parceiros. 
 

 

 
Promoção do Evento 

O Treinamento HEALTH LEADER 

COACH será amplamente divulgado 

nos meses que precedem o evento, 

cujo início será 08 de outubro de 2018, 

o que incluiu: 

Campanha de mala-direta impressa e 

mala direta eletrônica para cerca de 

15.000 endereços; 

Promoção, anúncios e chamadas em 

publicações via Internet em sites de 

parceiros; 

News Letters digitais; 

Site especial para o Evento. 

CATEGORIA VALOR (R$) 

Acadêmicos 500,00 

Profissionais 600,00 

 

Detalhamento das atividades e certificação 

http://www.healthleadercoach.com.br/
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Oportunidades de Parcerias 

 

Os patrocinadores são nossos parceiros e corresponsáveis pelo aumento do sucesso do 

evento e por isso, trabalharemos em estreita e permanente colaboração para que os 

objetivos específicos de suas participações sejam plenamente alcançados. O 

Treinamento é um evento exponencial no setor. A qualidade e o número de participantes 

fazem do evento uma oportunidade única para representar sua empresa ou instituição a 

um público de alto nível e num ambiente exclusivo e acolhedor. Ali, sua presença como 

patrocinador despertará nos interlocutores adequados o interesse por seus produtos e 

serviços e a percepção de seu envolvimento com a gestão em saúde.  
O patrocinador poderá sugerir o pedido de informações que são específicos e úteis e 

receberá a lista completa dos participantes. 

 

 
 

Categorias de Patrocínio 
 
 

O formato de Parceria para a promoção de suas 

instituições no próprio evento, assim como nos 

documentos que os participantes receberão e 

levarão consigo; incluem-se aí as áreas de 

exposição, mensagens eletrônicas e impressas, 

documentos, sinalização geral e específica e 

sessões especiais. Mais ainda, se você tem algum 

formato específico de sua maior conveniência, 

converse conosco para que possamos ajudá-lo a 

viabilizar seu projeto de participação. 

 
 
 
 

Por que Patrocinar este Evento? 

 
Alguns dos motivos para patrocinar este 

importante evento: 

Participação do público diferenciado presente 

Conteúdo temático importante para o empresariado 

Ações diretas para um público altamente qualificado de 

todo Brasil 

Associação de Marca 

A mídia espontânea editorial alcançada em eventos 

anteriores 

Fortalecimento da Imagem Institucional 

Forte articulação com instrumentos tecnológicos 

Presença e conexão com redes sociais envolvendo 

assuntos de alta relevância à sociedade 

Dados cadastrais importante

 
Lembramos que o HEALTH LEADER COACH conta com uma lista de 

36 mil endereços eletrônicos para efeito de divulgação, todas ligadas a 

atividades de saúde/ensino e as suas atividades. 

Por ocasião das inscrições poderão ser divulgadas mensagens específicas 

dos Parceiros por e-mail. 

CATEGORIA INVESTIMENTO 

Anúncio Programa Oficial e 

Peças do Evento 

 

R$ 1.000,00* 

* Garante o direito à uma inscrição 

EXEMPLOS ILUSTRATIVOS 
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R. 235, s/n - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74605-050 

FACULDADE DE MEDICINA - UFG 

 
 
 

  

Endereço e localização do evento 
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Master Coach, Enfermeiro e Educador Físico 
Especialista em Saúde Pública 

Especialista em Didática e Métodos Científicos 
Mestre Profissional em Saúde Coletiva - NESC/UFG 

 
Contatos: 

Facebook: www.facebook.com/JPPessoaHealthCoach 
Instagram: @joaopaulopessoacoach 

Whatsapp: (62) 9-9611-2106 

 

 (62) 99611-2106 

PEOPLE DEVELOMENT 
CNPJ: 20.221.607/0001-09 

Endereço: Rua C-216, Q.509, L.09, CEP 74270-290 
Jardim América, Goiânia, Goiás  

 
 

http://www.facebook.com/JPPessoaHealthCoach

