
 

A PESSOA CERTA NO LOCAL CERTO 
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GESTÃO DE EQUIPES 
DE ALTA PERFORMANCE 



 

• Tem a sensação que poderia assumir uma nova função?
• A cada novo governo ou liderança perde parte da sua equipe
• Treinou seus talentos mas eles alçaram novos voos
• Já ouviu falar em perfil comportamental e não sabe para que isso serve?
• Sente que poderia desempenhar com maestria uma nova tarefa?
• Anda desestimulado (a) e sem interesse no seu ambiente de trabalho?
• Tem disposição para promover mudanças só não sabe por onde começar?
• Identifica alguns pontos limitantes para o seu crescimento e do seu time? 
• Está há muitos anos desenvolvendo a mesma atividade e já não tem a 

mesma paixão?
• Quer saber o que mais te motiva ou pode motivar sua equipe?

CONTEÚDO DO CURSO: 

SOBRE O CURSO:  
SE VOCÊ... 

Crenças limitantes
Os filtros que distorcem a realidade
Vieses: pessimismo, otimismo, 
confirmação, aversão à perda, 
injustiça.

Inteligência emocional
Decidir mudar
A história de Sísifo 
Qual o seu estado atual

Inteligência relacional e 
Inteligência Espiritual
Técnicos x bons jogadores
Midfulness e conectividade
Cooperação x competição

Quem comanda nossas decisões
Sistema automático e analítico
A força de vontade e o autocontrole
O iceberg da personalidade

Conheça seu perfil 
comportamental 
A teoria DISC
Use suas características mais 
marcantes
Descubra o que te motiva
Identificando seus melhores 
talentos
Aprimorando suas atitudes 
positivas
Corrija seus pontos limitantes
O que realmente vale a pena

O caminho do progresso 
humano
Autorresponsabilidade
Mudança de hábitos
Mudando minha existência sem 
mudar as pessoas



 

• DINÂMICAS DE GRUPO, EXERCÍCIOS, 
A V A L I A Ç Õ E S I N D I V I D U A I S , 
E X P O S I ÇÃ O D E CO N T E Ú D O E 
ANÁLISE DE CASES. 

METODOLOGIA:

OBJETIVO:
Desenvolver habilidades, engajar e 
preparar você e a sua equipe para a 
melhoria continua, em busca de 
resultados efetivos para a sua 
instituição / organização, através de 
ferramentas de avaliação de perfil, 
m a x i m i z a ç ã o d a s r e l a ç õ e s 
interpessoais, e no aprimoramento 
das atitudes e competências ainda 
não desenvolvidas.

PÚBLICO- ALVO:  

Gestores públicos, assessores, 
chefes de gabinete, chefes de 
setor, gerentes, administradores, 
gestores de RH, coordenadores 
que desejam obter maiores 
resultados levando a sua alta 
performance e das suas equipes.



 

$
Material Incluído:  

• Apostila dos slides do 
curso em PDF 
(enviado para o e-mail 
do participante)

• Pasta, bloco, caneta
• Certificado impresso ®
• Coffee-break nos dois 

dias de curso.

Formas de pagamento: 

Por Nota de empenho para órgãos públicos
Parcelado em cartões de créditos habilitados em nosso site;
Boleto Bancário para particulares com vencimento na data limite de inscrição
Boleto para empresas e corporações mediante solicitações e regras contratuais.

Investimento: 

R$ 3.000,00 (três mil reais)
Políticas de descontos: 
Grupos de 5 (cinco) pessoas 
da mesma empresa ou órgão, 
desconto de 10% no valor 
total;
Grupos de 10 (dez) pessoas 
da mesma empresa ou órgão, 
desconto de 15% no valor 

DETALHAMENTO:   

Para clientes que adquiriram a inscrição pelo site com pagamento em cartão de crédito, 
o prazo de desistência/ arrependimento é o previsto no na Lei 7.962/13, art. 49 do 
Código de Defesa do Consumidor – CDC, e da Lei 12.965/2014, art. 7, XIII, contados de 
sete (7) dias da compra. 
A restituição nos casos de compras em cartão de crédito, estará sujeita ao prazo fixado 
pela bandeira utilizada pelo cliente. 
Quanto as devoluções/ restituições para clientes que efetuarem o depósito em conta 
corrente da empresa, será devolvido no máximo em 24h, salvo impedimento de 
transação bancária em dias de sábado, domingo ou feriados.
Para as intuições públicas que realizaram a reserva por meio de nota de empenho, 
deverão comunicar a empresa com antecedência de 15 dias anteriores a realização do 
evento, da desistência da participação do servidor.

Da desistência e restituição do pagamento: 

Da realização do curso: 

A empresa K A Gestão e Negócios se reserva o direito de cancelar a turma, no 
prazo protocolar do edital, caso não atinja o número mínimo de inscritos.



  DETALHAMENTO 
DO CURSO:  
Período de realização: 16 e 17 
de abril de 2020 
Carga-horária: 20h/a 
Local: Brasília – DF – Hotel Saint 
Paul Plaza 

Horário do curso: 9h às 19h  

Informações : 
www.katiaalbuquerque.com.br 
contato@katiaalbuquerque.com.br 
Tel: 61.98120-9990  

L K A Gestão de Eventos, Cursos e Negócios Ltda-Me
CNPJ: 18.500.164/0001-43
Endereço: Rua Rivadavia Carnaúba, 91, sala 04, Caixa Postal AC173, Empresarial 
Moura, Pinheiro, Maceió – Alagoas, CEP; 57.057-260

Empresa registrada no SICAF e no Cadastur

Dados Bancários:
Banco Bradesco S/A
Ag: 3229-8
C/c: 164-3
Favorecido: L K A Gestão de Eventos, Cursos e Negócios Ltda-Me

Dados da empresa: 

Sobre a nota de empenho:
A nota de empenho deverá ser encaminhada a nossa empresa eletronicamente, 
contato@katiaalbuquerque.com.br/ katia@katiaalbuquerque.com.br,  no prazo máximo 
quinze (15)) dias anteriores a data de realização do treinamento, acompanhada de ficha 
de inscrição do participante, de forma legível e sem abreviações.

Informações adicionais | Dados do cliente para emissão da nota fiscal:
Razão social | CNPJ | endereço com CEP | descrição do texto do corpo da nota fiscal.



 

WWW.KATIAALBUQUERQUE.COM.BR

Facilitadora

Diretora Executiva da K A Gestão 
e Negócios 

Diretora Administrativa do 
Comitê Nacional de Cerimonial 

e Protocolo - CNCP-Brasil 
Membro da Academia Brasileira 

de Cerimonial e Protocolo - 
ABCP 

KATIA ALBUQUERQUE 

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4132107754904380

RESUMO CURRÍCULAR :

Katia Oliveira Bonifácio Albuquerque, bacharela em direito, em administração 
de recursos humanos, MBA em gestão empresarial, líder coach e analista de 
mapeamento de perfil comportamental – profiler internacional, consultora 
empresarial, assessora de empresários e advogados na construção da imagem 
profissional e corporativa, instrutora, facilitadora e professora de gestão de 
empresas, de protocolo e cerimonial, organização de eventos, gestão de 
pessoas,  turismo, comportamento e etiqueta. Palestrante, conferencista e 
mestre de cerimônias em eventos nacionais e internacionais. Integra como 
membro efetivo das Academias:  AML – Academia Maceioense de Letras 
cadeira 36, tendo ocupado o cargo de 2a.  Secretária, em 2013, da Real 
Academia, de Porto Alegre, cadeira  36, Embaixadora da Divine Academie 
Franceise des Arts Letters et Culture,  Membro da Academia Brasileira de 
Cerimonial e Protocolo|ABCP, cadeira 22,  Acadêmica correspondente da 
Academia Argentina de Cerimonial, membro da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos - ABRH-AL; membro do Conselho Regional de 
Administração – CRA-AL, exerceu o cargo de  Conselheira Nacional do Comitê 
Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP|Brasil nos triênios: 2011 a 2014/ 
2015 a 2017. Atualmente, ocupa o cargo de Diretora Administrativa do Comitê 
Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP – Brasil, triênio 2018/2020.
Recebeu os seguintes prêmios e títulos: Diploma Amiga do Batalhão do 
Exército Brasileiro, Hermes Ernesto da Fonseca, 2009; Título de Cidadã 
Honorária de Maceió, 2010; Diploma e Medalha, grau ouro, do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, 2010; Troféu Laureados das Alagoas, 2012; Diploma e 
medalha Dama de Diamante da Academia Maceionse de Letras, 2015; Diploma 
de Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa de Alagoas, 2015; Diploma Mérito 
do Cerimonial do Comitê Nacional do Cerimonial Público, 2016, Pergaminho de 
Chancela de Excelência do Cerimonial, como presidente da comissão 
organizadora do XXIII Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo, ano do 
jubileu de prata do CNCP|Brasil, 2018.
Publicações -  autora dos livros: Egrégia Corte, Manual do Cerimonial no Poder 
judiciário, 2009 (esgotado); Da Cor do Passado, 2010; Modos. K- Guia de 
Comportamento Profissional para Gestores de Eventos, 2013; Antologia da 
Academia Maceioense de Letras, 2013, 1a., 2a. e 3a. edição; estão em fase de 
publicação: "A Toga e a Beca": vestes talares, (2015); Siga o Protocolo: Scripts 
de Solenidades, (2017).
Desde 1996 é diretora executiva da KA Gestão e Negócios, empresa 
especializada em planejamento, organização e execução de eventos 
corporativos, acadêmicos, públicos e sociais, capacitação e treinamento 
profissional, cerimoniais, além de prestar serviços essenciais ao meio 
empresarial, como a consultoria e o assessoramento de empresas durante a 
realização de planos de negócio, planejamento estratégico e a construção da 
comunicação e da imagem institucional. Foi instrutora do Senac/AL e no Centro 
Universitário Cesmac, na área de Turismo e Eventos, entre 2001 e 2006.
Cargos e funções públicas: Foi assessora da vice-governadoria do Estado de 
Alagoas em 1996, foi chefe do cerimonial do Tribunal de Justiça de Alagoas 
entre 2007 e 2013, foi assessora especial da Governadora interina Desa. 
Elisabeth Carvalho em março de 2009.

http://lattes.cnpq.br/4132107754904380
http://lattes.cnpq.br/4132107754904380


FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: __________________________________________________________ 
Nome para o crachá:________________________________________________ 
Instituição/Órgão em que trabalha:____________________________________ 
Cargo/Função que ocupa:____________________________________________ 
Endereço Profissional: ___________________________________Nº:_________ 
Bairro:__________________Cidade:_______________________UF:_________ 
Telefone: ________________________Celular:_________________________ 
E-mail: _____________________________________CEP:__________________ 
RG: ________________________________CPF:_________________________ 
Local:_______________________________ 
Cidade do curso: ______________________________________________ 
Data: _________ de___________________________________de 2020 
Assinatura:_________________________________________________ 

https://www.katiaalbuquerque.com.br/inscricaocursos
Enviar ficha de inscrição para: contato@katiaalbuquerque.com.br.

www.katiaalbuquerque.com.br 
katia@katiaalbuquerque.com.br 

contato@katiaabuquerque.com.br 
82 99981-0191 
61 98120-9990 

      KAGESTAODEEVENTOS 
      @KAGESTAODEEVENTOS

"Aquele que for capaz de perder uma 
corrida sem culpar os outros pela sua 
derrota tem grande possibilidade de 

algum dia ser bem-sucedido”.  
Napoleon Hill 

https://www.katiaalbuquerque.com.br/inscricaocursos
https://www.katiaalbuquerque.com.br/inscricaocursos

