
TOP TEMAS 2019

MANAGEMENT 3.0
METODOLOGIAS ÁGEIS

12 e 13 de JUL 08h x 17h   (carga horária: 16h)

com a especialista Fabiana Mello

Management 3.0 é um movimento inovador de gestão e liderança.  Baseado em métodos ágeis, 
auxilia empresas a repensarem sua estrutura e seus processos para se tornarem mais produtivas, ao 
transmitir técnicas e ideias que podem ser usadas para ajudar líderes e gestores de pessoas a
energizar pessoas, empoderar times, alinhar restrições organizacionais, desenvolver competências,
crescer a estrutura organizacional e impactar a qualidade de vida dos colaboradores.
Se você quer conhecer e experimentar ferramentas relacionadas a gestão de pessoas no 
ambiente ágil, esse curso é para você!

Entenda porque VOCÊ 
NÃO PODE PERDER esse CURSO“ ”

Assuntos que serão abordados:
- Gestão (Ágil) e Liderança
- Pensamento Complexo
- Motivação e Engajamento
- Delegação e Empoderamento
- Valores e Cultura
- Aprendizado e Competências
- Escalando Estrutura Organizacional
- Sucesso e Falha.

Objetivos Específicos:
-  Apresentar o conjunto de ferramentas de que é composto Management 3.0;
- Compreender 6 visões propostas pelo mindset: Energizar Pessoas, Empoderar Times, Alinhar 
Restrições, Desenvolver Competências, Crescer a Estrutura, Melhorar Tudo;
- Aplicar uso das ferramentas em grupo e trocar experiências entre os participantes.

Faça já sua INSCRIÇÃO.
VAGAS LIMITADAS!

Prazo para Inscrição: até 01 de Julho de 2019

Confira Mais Informações no site
www.hydraeducacao.com.br

www.hydraeducacao.com.br
(62)  3251-3716 /  9 9821-2828 (whatsapp)

cursos@hydraeducacao.com.br

Certificação Internacional 
de Management 3.0

CURSO ABERTO
TOP TEMAS 2019

Local: Hydra Educação | Av. T 01 , nº1887 - Setor Bueno em Goiânia-GO

Durante o workshop serão realizados exercícios práticos com objetivo de entender melhor por que 
as pessoas fazem o que elas fazem, e como é possível abraçar a mudança e encorajar a equipe. Ao 
final, todos estarão aptos para colocar em prática as ferramentas exercitadas e estarão motivados 
para incorporá-las em seu estilo de liderança.

Público Alvo:
Líderes/gerentes de RH ou de qualquer área que queiram adotar práticas ágeis, ou tenham 
intenção de fazê-lo no futuro. Pré-Requisitos: Não há.

Licenciada por Happy Melly para facilitação de workshops em Management 3.0 

 *Alteração de data de 10 e 11/05/2019 para 12 e 13/07/2019.


