
Datas do Curso - 2017

Cada módulo será realizado em formato full 

immersion em um encontro mensal com aulas 

às sextas-feiras (tarde), aos sábados (manhã e 

tarde) e aos domingos (manhã).

Módulo 1 – 24, 25 e 26 de março

Módulo 2 – 21, 22 e 23 de abril

Módulo 3 – 26, 27 e 28 de maio

Módulo 4 – 23, 24 e 25 de junho

Uma capacitação teórico e prática, 
com 7 meses de duração e um total de 
126 horas de trabalho em grupo com 
os participantes, além de 2 sessões de 
coaching individual de Gestão de 
Projetos e 2 de Performance 
Liderística.

O que é o Curso Liderança & 
Gestão?

LIDERE-SE

Módulo 5 – 28, 29 e 30 de julho

Módulo 6 – 25, 26 e 27 de agosto

Módulo 7 – 22, 23 e 24 de setembro

Email : foil@foil.com.br

Rua Estados Unidos, 298
São Paulo / SPSAIBA MAIS! (11)2367-3614

* Despesas de viagem, tais como: hospedagem, translado, alimentação durante o módulo 
no Recanto Maestro não estão inclusos no valor do curso.

Para jovens empreendedores, 
gestores, profissionais liberais e 
líderes dos mais diversos segmentos 
de atuação. 

Para quem é útil este curso?

O foco central do curso é trabalhar 
conteúdos relativos a gestão e 
liderança com uma visão diferenciada 
e contemporânea. Os participantes 
aprenderão a forma mentis que 
consente o sucesso nos processos de 
tomada de decisão, gestão, 
performance de equipes, negociação, 
delegação e liderança. 
Outro grande desafio de um gestor ou 
líder é saber usar a sua intuição e nós 
somos especializados em como 
torna-la consciente e racional. A 
intuição é sempre infalível e dá as 
coordenadas vencedoras ao 
empreendedor.

Qual o objetivo principal do 
Curso Liderança & Gestão?
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Porque fazer
este curso?
Vamos para a quarta edição do 
Curso Liderança & Gestão e 
através da avaliação e dos 
depoimentos dos participantes 
tivemos a certeza de estar no 
caminho certo. Os resultados que 
eles obtiveram ultrapassaram 
aqueles econômicos e se 
estenderam ao plano individual. 
Todos referiram ter obtido 
grandes avanços e adotaram 
novos modelos de 
comportamento e um estilo de 
vida totalmente funcional para o 
alcance de seus mais aguerridos 
objetivos pessoais e profissionais. 
Se você quer aumentar sua 
performance de gestão e 
liderança, se autorrealizar e ser 
feliz, sem dúvida deve fazer este 
curso, pois através dele você 
obterá as diretivas teóricas e 
práticas para Ser, Saber e Fazer 
sempre mais, agregando 
significativo valor ao contexto em 
que atua. 

O Curso Liderança & Gestão fornece ferra-
mentas e princípios que incrementam o pro-
cesso de gestão no dia a dia e aprimoram a 
tomada de decisão. Todas as ações do gestor 
ou líder passarão a ser norteadas pelos 
seguintes pontos cardeais:

• Projeto de natureza ou vocação individual
• Visão objetiva e concreta da realidade 
interna e externa
• Liderança autêntica, ética e com fim 
humanista
• Forma mentis centrada no sucesso e na 
superação da autossabotagem
• Atuação estratégica e focada nos resulta-
dos
• Tomada de decisão e delegação acertadas
• Uso racional e consciente da intuição 
• Negociação e gestão de conflitos centrados 
no controle sobre o objetivo
• Autorrealização, estética e prazer em tudo 
o que se faz

Professores do Curso

A FOIL se vale de um grupo de profissionais e 
empreendedores de sucesso com grande 
preparação FOIL nos respectivos campos de 
atuação. Nas vestes de professores e 
consultores, são de fato os empreendedores 
que realizam atividades de formação, 
transmitindo uma verificação de 
operacionalidade e concretude que 
diversamente não seria possível. Com eles 
colaboram docentes de formação acadêmica 
e profissional com competência prática.

O que nos propomos a fazer
durante o Curso?
Preparar os gestores e os líderes para 
atuarem de forma distinta, intuitiva e 
centrada em valores intensamente humanos, 
sem esquecer que o escopo econômico é o 
fulcro de todo o sucesso empresarial. 
Queremos formar pessoas autênticas e 
protagonistas da própria história. 
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Como é estruturado o Curso Liderança e Gestão?
1. Serão sete meses de estudo e prática, através de sete módulos abordando conteúdos totalmente 
interdependentes e balizados pela metodologia FOIL.

2. Os módulos terão 18 horas cada, totalizando 126 horas.

3. Os módulos iniciam na sexta-feira, das 14h às 19h, continua no sábado, das 8h30min às 19h e 
finaliza no domingo, às 12h30min. 

4. Nos sábados, há um intervalo para o almoço. Todos os módulos são intercalados por coffee break. 

5. Cada participante terá direito a quatro sessões individuais de coaching presencial, com duração de 
uma hora cada: duas sessões focadas na Gestão Técnica de Projetos e duas na Performance 
Liderística. 

6. Cada participante, durante o período do curso, deverá planejar e implementar uma ação em sua 
área de atuação ou idealizar um novo negócio ou projeto. Este projeto será apresentado, no último 
módulo do curso, a uma banca de empresários que indicará os três vencedores, baseados em critérios 
bem precisos. E esses três participantes vitoriosos serão premiados.

7. Durante todos os módulos teremos:
• Aulas expositivas-dialogadas com professores que, além da formação acadêmica diferenciada, são 
profissionais e empresários de sucesso em sua área de atuação.

• Exercícios práticos e vivencias para consolidar o conhecimento adquirido e de verificação do 
aprendizado. 

• Cinelogias – análise e discussão de filmes que tratam as temáticas em estudo.

• Tarefas que darão subsídios à confecção do projeto individual a ser apresentado no último módulo.

• Sessões de Talk Show com executivos e empresários de sucesso, que falarão sobre os temas tratados 
no módulo, sua trajetória profissional, ações bem-sucedidas e problemas superados.

• O último módulo será realizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto 
Maestro* (www.recantomaestro.com.br) onde está localizada a Antonio Meneghetti Faculdade 
(faculdadeam.edu.br), da qual a FOIL é mantenedora. Ali serão realizadas atividades Ecobiológicas e 
de Alta Cultura Humanista, além de visitas a empreendimentos locais, onde os próprios 
sócios-proprietários apresentarão os seus negócios e farão o seu Talk Show in loco. 

• Como material didático, será entregue um Kit composto por uma pasta estilo fichário, canetas, 
conteúdos para montar a apostila, camiseta e bloco personalizados do Curso Liderança & Gestão.

• Os participantes receberão certificado de curso de extensão reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC).
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Detalhamento do Conteúdo Programático

1. Core Business e Gestão

• O Escopo Econômico Pessoal e do 
Negócio (empresa ou atividade profis-
sional)
• Core Business e Competência Compet-
itiva 
• Estruturas Organizativas Empresariais
• Modelos de Organização e Manage-
ment Empresarial
• Total Quality Management
• Up-Stream Control
• Up-Stream Analysis e Ontopsicologia

• O Escopo Econômico Pessoal e do 
Negócio (empresa ou atividade profis-
sional)
• Core Business e Competência Compet-
itiva 
• Estruturas Organizativas Empresariais
• Modelos de Organização e Manage-
ment Empresarial
• Total Quality Management
• Up-Stream Control
• Up-Stream Analysis e Ontopsicologia

ATIVIDADES PRÁTICASPALESTRAS TEMÁTICAS

2. Personalidade Empreendedora

• A Figura do líder
• As quatro esferas do líder
• Os sete pontos do empreendedor
• A capacidade do líder
• Como ser um líder eficiente
• A autossabotagem no inconsciente do 
empreendedor
• O escopo econômico da empresa
• Identidade e funcionalidade do busi-
ness
• A importância dos sonhos
• Intuição e racionalidade

• Cinelogia – cinema e business
• Atividades psicodinâmicas
• Leitura e discussão de textos
• Trabalhos de grupo 
• Talking com Personalidades

ATIVIDADES PRÁTICASPALESTRAS TEMÁTICAS
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Detalhamento do Conteúdo Programático

3. Comunicação e Gestão da Imagem

• Campo semântico
• Comunicação memética e ôntica
• Fisionômica do manager
• Linguagem cinésica, proxêmica e 
linguística
• A Comunicação em público
• Gestão de Conflitos e Negociação

• Atividades dinâmicas de grupo
• Filmagens de atividades práticas de 
comunicação em público
• Cinelogia – cinema e business
• Autoavaliação e apresentação do 
projeto
• Talking com Personalidades

ATIVIDADES PRÁTICASPALESTRAS TEMÁTICAS

4. Gestão de Pessoas e Performance de Equipe

• A escolha dos colaboradores
• O ato de delegar – fases e perigos da 
delegação, fatores inconscientes que 
intervém no ato de delegar, psicologia 
da genitura.
• Quando o colaborador se crê superior 
ao líder
• A prudência jurídica no contrato de 
trabalho

• Cinelogia – cinema e business
• Psicotea – teatro psicodinâmico e 
análise dos papéis executados pelos 
participantes
• Talking com Personalidades

ATIVIDADES PRÁTICASPALESTRAS TEMÁTICAS
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Detalhamento do Conteúdo Programático

5. O Estilo de Vida do Líder

• Como organizar o tempo livre do 
empreendedor
• A ética do líder
• Os velhos hábitos que persistem no 
empreendedor
• Liderança e Cultura Humanista
• Filosofia do Trabalho

• Talking com Personalidades
• Estética do líder na prática – arte, 
música, moda, arquitetura, cultura 
científica
• Atividades ecobiológicas
• Visitas técnicas a empresas e negócios 
do Centro Internacional de Arte e Cultura 
Humanista Recanto Maestro
• Apresentação dos Projetos para Banca 
Avaliadora

ATIVIDADES PRÁTICASPALESTRAS TEMÁTICAS


