Cursos Online e presencial para os Líderes e Vice-líderes
Caro Líder e Vice-líder, seguem as opções de cursos que você deverá fazer, como requisito para obter seu
certificado do cargo de líder ou vice-líder de turma ao término do semestre.
Você poderá optar por um dos cursos oferecidos (presencial ou on-line), caso queira optar pelo curso on-line, será
necessário comprovar a realização por meio do certificado (declaração de término) que será emitido ao término do
curso, enviando a solicitação juntamente com o comprovante para o e-mail carreiras@unibh.br .

Capacitação Presencial:
Palestra: Grandezas: Dentro de VOCÊ
Palestrante: Lívia Horta
Mini Currículo: Lívia Horta é Especialista em Gestão da Comunicação Organizacional pelo Centro Universitário UNA
e Especialista em Gestão da Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável, pela Faculdade Promove. Formada
em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pelo Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH.
Há 10 anos atua no desenvolvimento de estratégias de gestão de pessoas e comunicação aliadas à expertise em
engajamento, gerenciamento de projetos, processos criativos, imagem e reputação corporativa.
Atualmente é responsável pela comunicação organizacional e eventos estratégicos do Centro Universi tário de Belo
Horizonte – UniBH e é co-fundadora do FA.VELA (Fundo de Aceleração VELA), no Morro do Papagaio em BH.
Possui sólida experiência em diversos projetos. Construiu sua trajetória em empresas como ThyssenKrupp Bilstein
Brasil, ThyssenKrupp Automotive Systems, agências de comunicação e empreendimentos particulares e sociais.
Professora dos conteúdos de Gestão de Pessoas, Comunicação Interna e Comunicação e Oratória nos cursos de
Pós-Graduação do Centro Universitário Una e UniBH.
O que me motiva? Ajudar e Engajar pessoas!
Datas:
•

07/11- Campus Estoril |Horários:
Manhã: 11:15 às 12:15 - Sala 119 Bloco: B7
Noite: 18:00 às 19:00 - Sala 313 Bloco: B8



14/11 Campus Cristiano Machado |Horários:

Horários: Manha: 11:15 às 12:15 – Noite: 18:00 às 19:00
Manha: 11:15 às 12:15
Noite: 18:00 às 19:00
Sala 121
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Obs: Você poderá optar: por um dia, um horário e um local que melhor couber na sua agenda!! Será um encontro
inspirador!!!

Cursos Online:
Fundação Getúlio Vargas On-Line: Acesse o Site: http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/ Em “Filtros”,
selecione a área de conhecimento desejada, e clique em “OK”.

Após a escolha do curso desejado, clique em “Inscreva-se”;
Caso já possua cadastro no site, é só acessar a opção: “Efetue seu login caso já possua senha no site”;
Caso não possua cadastro, acesse a opção “Cadastre-se caso não possua senha no site”, e siga o procedimento
direcionado no site, e logo após, terá acesso ao curso.
Em caso de problemas para realização dos cursos, nos informe através do telefone 3319-9389, ou
carreiras@unibh.br .
O portfólio da FGV conta com mais de 30 cursos ONLINE e GRATUITOS, com carga horária de 2 a 15
horas, das mais diversas áreas do conhecimento. Não é preciso que o curso escolhido seja da
mesma área de sua graduação, fique à vontade para escolher QUALQUER CURSO. Pense em temas
que possam contribuir também para o seu crescimento pessoal!!
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Atenção: estes cursos também podem ser utilizados como ACG nos cursos.

