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Nossa proposta é permitir que cada pessoa navegue pelo EU interior,

conectando-se com seus propósitos, explorando seus limites e

descobrindo novos caminhos para sua carreira profissional. 

 

Desenhado principalmente para jovens em início de carreira e

profissionais que encontram-se desempregados, o Programa d360

possibilita a eles uma oportunidade de recolocação no mercado de

trabalho.  

 

Seja por indicações de vagas nas instituições parceiras ou através

do empreendedorismo. 
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CARREIRA
SUSTENTÁVEL

Proporcionaremos um laboratório de

experiências para explorar as diferentes

oportunidades de negócio. 

O objetivo é contribuir com o  participante na

construção de uma carreira profissional aliada

aos seus potenciais, talentos e propósitos. 

 

Descobrindo o meu propósito profissional.



AUTOCONHECI-
MENTO

Estimularemos a descoberta dos valores

pessoais do participante, sua missão e o tipo

de ambiente em que ele se encaixa.

Ajudaremos o participante a descobrir sobre

quem ele é, quais são os seus valores mais

importantes, quais os seus sonhos, o que lhe

impede de realizá-los e como ir além. 

 

Qual a minha essência e onde me sinto melhor? 



Estimularemos a descoberta dos valores

pessoais do participante, sua missão e o tipo

de ambiente em que ele se encaixa.

Ajudaremos o participante a descobrir sobre

quem ele é, quais são os seus valores mais

importantes, quais os seus sonhos, o que lhe

impede de realizá-los e como ir além. 

 

O que me faz ser quem eu sou? 

PROPÓSITO



LIDERANÇA/ 
EMPATIA

Discutiremos a relevância do protagonismo

em nossas vidas, exercitando uma nova

realidade baseada no despertar do líder

dentro de você̂. O participante descobrirá

como trabalhar em grupos, desenvolver uma

equipe, descobrir pontos de influência e

promover reciprocidade. 

 

Sozinho chegarei longe, juntos iremos além. 



GESTÃO DE
PROJETOS

Compartilharemos conceitos de gestão de

risco, análise de recursos (custos, pessoas,

troca de serviços) e planejamento. 

O participante criará diferentes níveis de

prioridades para lidar com decisões sob

pressão. 

Lidando com múltiplas responsabilidades. 



DESIGN 
THINKING

Demonstraremos que apesar do planejamento

ser muito importante, executar o plano é algo

extremamente fundamental na etapa de

criação. O objetivo é estimular o participante

a solucionar desafios, tendo as pessoas

impactadas em primeiro lugar. 

Vamos tirar seu sonho do papel? 



EMPREENDEDO-
RISMO SOCIAL

Apresentaremos diferentes formas de ganhar

dinheiro através da economia social. 

O participante desenvolverá habilidades para

impulsionar seu negócio, familiarizando-se

com os desafios socioambientais. 

Descobrindo como estruturar negócios que
podem mudar o mundo! 



Apresentaremos algumas ferramentas que

podem economizar horas de dedicação na

elaboração de CVs, apresentações, sites, e-

mails e organização de arquivos online. 

O objetivo é demonstrar soluções já

existentes no mercado que possam auxiliar o

participante em sua carreira profissional. 

Seu tempo é um dos recursos mais valiosos. 

PRODUTIVIDADE



NEGOCIAÇÃO/ 
ORATÓRIA

Promoveremos experiências em que o

participante construa feedbacks individuais e

em grupo. Mostraremos, também, técnicas de

como negociar aumento de benefícios no

trabalho e sugestões para entrevistas de

emprego. Como fechamento, o participante

exercitará a comunicação em público. 

Será que sua mensagem é clara o suficiente? 



INFORMAÇÕES

Carga horária de 72hs (12 semanas) 

Escola Estadual Ítalo Betarello – Rua Andressa,

120, Parque Nações Unidas, São Paulo, SP 

Turmas de Terças e Quintas (09hs às 12hs) ou

aos Sábados (09hs às 16hs)

A combinar



NOSSOS PARCEIROS




