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GESTÃO DO TEMPO 
 

OBJETIVO: 

 

 Capacitar a pessoa a gerenciar melhor o tempo, identificando fatores de desperdício, 

prioridades, metas e estabelecendo objetivos, a fim de que ele possa conquistar 

resultados satisfatórios e melhor qualidade de vida pessoal e profissional. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Objetivo do curso 

 A quem se destina 

 O tempo de sua vida 

 O que é gestão do tempo 

 Tempo, por que se preocupar 

 A influência do tempo na vida das pessoas  

 Tempo e o trabalho 

 Gestão de tempo e as prioridades 

 O que é importante e urgente 

 O dia-a-dia em seu trabalho 

 Como evitar as interrupções 

 Como administrar nosso tempo 

 Como lidar com os e-mails e internet 

 Como posso utilizar meu tempo satisfatoriamente 

 Como administrar nosso tempo em reuniões 

 Como usar o tempo a nosso favor 

 Como planejar nosso tempo 

 O século XXI e o tempo 
 

PÚBLICO ALVO: Profissionais das diversas áreas de atuação que desejam otimizar e aproveitar 

melhor seu tempo   

CARGA HORÁRIA TOTAL: 8 Horas. 

OBRIGATORIEDADE: Nenhuma  

Nº DE PARTICIPANTES: 15 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0 + 

Eficiência na Prática. 
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Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


