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GESTÃO DO TEMPO
PARA EFICIÊNCIA

INSCRIÇÕES ABERTAS 

Carga horária: 8 Horas
 
 
*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CURTA DURAÇÃO
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QUEM NUNCA PENSOU QUE O DIA PODERIA TER 
MAIS HORAS?

Quando nos damos conta o tempo previsto para uma atividade não foi suficiente.
Por que falta tempo em nossa vida? No trabalho, na vida pessoal.
Sentir o tempo voar é uma sensação muito frequente em tempos atuais.

OBJETIVOS
Potencializar comportamentos para melhor administrar o tempo de forma eficaz 
com intuito de obter maior produtividade, organização e desempenho nas ações e 
atividades realizadas tanto pessoal quanto profissionalmente.

PERFIL DO ALUNO
• Profissionais em geral de pequenas, medias e grandes empresas. Gestores, gestoras 

de equipe.
• Pessoas com dificuldade em gerenciar seu cotidiano em meio a tantas atividades 

rotineiras. 

CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO GERENCIAL
• Dificuldades do uso do tempo e questões comportamentais de quem trabalha em 

equipe;
• Auto-organização e organizar as atividades da equipe;
• Muitas atividades importantes, emergenciais;
• Informações, análises e decisões;
• Algumas regras para alocação do tempo.

METODOLOGIA
O curso será realizado no formato de Ensino a Distância Síncrono (“ao vivo”) Por meio 
da ferramenta de transmissão digital ZOOM. Esse formato já está sendo utilizado com 
sucesso pela FIA e provou-se de grande valor para profissionais que têm o interesse 
em fazer um curso de alto nível, mas que possuem limitações logísticas.
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CORPO DOCENTE
Professores da FIA com nível de mestrado ou doutorado, com experiência em 
treinamento de executivos e vivência empresarial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• O que muda na gestão do tempo com a Revolução 4.0
• Identificação das demandas regulares: importante X urgente
• Estabelecimento de metas
• Reuniões planejadas
• Identificação de gargalos
• Quais são os maiores desperdiçadores do nosso tempo e como eliminá-los 
• Priorização de projetos 
• O papel do gestor e dos integrantes da equipe para cumprimento dos acordos 
estabelecidos
• Atitudes fundamentais para gestão do tempo
• Obstáculos ao planejamento do tempo: falta de planejamento, falta de organização 
pessoal, fazer muitas coisas ao mesmo tempo
• Criar critérios de prioridades
• Equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional
• Hábitos enraizados versus novas atitudes
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UNIDADE NAÇÕES UNIDAS

Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3732-2029 | fia.com.br
faleconosco@fia.com / fia.com.br


