
 
 

UFSCar abre última turma do curso  

“Competência e inovação para liderança e trabalho em equipe”  

Houve mais de dois mil interessados nas primeiras turmas 

DATA DE INSCRIÇÃO: de 17 a 24 de agosto de 2020  

Inscrições válidas a partir das 08h00 do dia 17/08 no link 

https://forms.gle/NRzWWcsrfWgP3i2w7  

RESULTADO DE INSCRIÇÃO: após 25/08 somente em https://fb.me/gestaocursoconsultoria  

Início: 01 de setembro  

Término: 12 de outubro 

Carga horária: 16 horas (até 3 horas por semana) em 6 módulos 

Certificado aos aprovados 

Informações adicionais com a Profa. Roberta rosalgadonews@gmail.com   

Novas turmas em 2021 no BOX UFSCar: https://box.ufscar.br/cursos  

#competencia #inovacao #lideranca #trabalhoemequipe #equipe #solucaodeproblema #gestao 

Serão abertas as inscrições de 17 a 24 de agosto de 2020 para a última turma do curso 

“Competência e inovação para liderança e trabalho em equipe”, que ocorrerá de 01 de setembro 

a 12 de outubro de 2020. O curso é um projeto de extensão oferecido pela Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) gratuitamente, online com 25 vagas e certificação aos aprovados. O 

critério para a matrícula é a ordem de inscrição, sendo que somente serão consideradas válidas 

as inscrições feitas a partir das 8 horas do dia 17 de agosto. A divulgação ocorre via redes sociais, 

Comunicação UFSCar, imprensa e na página oficial do curso no Facebook 

https://fb.me/gestaocursoconsultoria. Nas primeiras turmas houve mais de 2 mil interessados.  

A carga horária é de 16 horas em seis módulos e atividades de até 3 horas semanais que 

exigem plena dedicação do aluno. Há critérios de presença e avaliação. O objetivo do curso é 

desenvolver a competência de pessoas com relação ao trabalho em equipe e à liderança no 

intuito de inovar no ambiente organizacional. O público-alvo são os interessados em exercer 

atividades de liderança. É interessante que o aluno tenha experiência em atividade online e 

prática com o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

Resumo do programa:  

Semana 1 - Grupos, equipes e o trabalho em equipe  

Semana 2 - Competências para o trabalho em equipe  

Semana 3 - Inovação para liderança e equipes  
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Semana 4 - Estratégias e maturidade de equipes  

Semana 5 - Liderança, colaboração e inovação  

Semana 6 - Compartilhamento do conhecimento 

Com o projeto de extensão chegando ao fim este ano, a coordenação programa novos 

cursos, além deste, com diferentes cargas horárias e temas correlatos para 2021, que poderão 

ser encontrados no catálogo BOX UFSCar. Cadastre-se para receber novidades: 

https://box.ufscar.br/painel/login  

 A coordenação e o ensino são dos professores Dr. Douglas Aparecido de Campos e Dra. 

Roberta Salgado Gonçalves da Silva.  

Prof. Dr. Douglas é professor associado da Universidade Federal de São Carlos no Centro 

de Educação e Ciências Humanas - CECH do Departamento de Metodologia de Ensino - DME e do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Mestrado Profissional. Tem experiência na área de 

Educação Física, com ênfase em Educação Básica, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação Física, ensino/pesquisa, escola, Educação Infantil, estágio supervisionado, didática, 

metodologia, pessoas adultas e políticas públicas, Direito a Educação, Ensino Superior. Possui 

graduação em Educação Física pela Fundação Educacional São Carlos Escola de Educação Física 

de São Carlos (1986), graduação em Bacharelado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito 

de São Carlos (1994), mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (2001), 

doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (2005) e pós-doutorado em 

Estudos Sociais pelo Centro de Estudos Sociais - CES da Universidade de Coimbra, Portugal com 

apoio da FAPESP. 

Profa. Roberta é doutora e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de São 

Paulo (USP), graduada em Jornalismo, pela PUCCampinas e cursa Administração pela 

Universidade Pitágoras UNOPAR. Foi docente em projeto de extensão em Especialização em 

Gestão Pública (UFSCar/UAB), projeto de difusão em Trabalho em Equipe e Liderança (USP/EESC) 

e ministrou as seguintes disciplinas: trabalho em equipe e liderança; escrita de artigos em 

inovação; trabalho de conclusão de curso e metodologia científica. Foi orientadora no Programa 

Agentes Locais de Inovação (SEBRAE) e integrou o projeto Rede de Inovação e Prospecção 

Tecnológica para o Agronegócio no Instituto de Estudos Avançados (IEA/USP) junto à EMBRAPA, 

ambos com apoio do CNPq. É avaliadora ad hoc em projeto de fomento no Programa Unificado 

de Iniciação Científica e Tecnológica pela UFSCar. 
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