Liderança Sustentável
* VERIFICAR COM O RESPONSÁVEL POR HORAS COMPLEMENTARES DO SEU CURSO A VALIDADE DESTE CURSO *

PROGRAMA

1. “Apocalipse” anunciado no “planeta azulzinho”
 O que é Sustentabilidade? ; O conceito sistêmico e cultural;
Visão histórica dos cenários até o atual; O “apocalipse”
anunciado no “planeta azulzinho”.
2. Sustentabilidade e Negócios - Conceito novo ou “ideia
reciclada”
 O que tem de novo e de “requentado”?; Sustentabilidade
nos negócios – visão empresarial; Por que Sustentabilidade
é importante para uma organização?; O que realmente
pensam empresários sobre isso?
3. Líder Sustentável – que bicho é esse?
 O que é um líder afinal? O que é novo no “sustentável”;
Impactos da liderança na cultura da sustentabilidade; O
Líder educador, o Líder cidadão; O Líder Sustentável.
4. Como desenvolver a Sustentabilidade?
 Equilíbrio entre a ação do líder e as condições empresariais;
Bases fundamentais para a criação da cultura; gerando
credibilidade da cultura e resultados; A equipe e as atenções
fundamentais com o clima e credibilidade.
PÚBLICO-ALVO: Profissionais de diversas áreas, particularmente
interessados no tema sustentabilidade e a ação de liderança nesse
sentido. A todos desejosos de refletir sobre um cenário
atualíssimo que progressivamente têm ocupado estudiosos e
gerado controvérsias.

Prof. Antonio Vidal Filho - Graduado e pósgraduado na EAESP-FGV e extensão universitária na
“Thunderbird School of Global Management” e mais de 20
anos de vivência como executivo de empresas como Ford e Fiat,
no Brasil e exterior. Fundador do GERH-Grupo de Estudos de
Recursos Humanos e do Capital Sênior Instituto.
DOCENTE:

CARGA HORÁRIA: 08 horas/aula (2 períodos de 4 horas/aula cada).

Informações e matrículas
Universidade
São Judas Tadeu
DCEx – Departamento de
Cursos de Extensão
Unidade Mooca
Rua Taquari, 546
Andar Mezanino

Dias 18/07 e 19/07 das 19h10 às 22h40.

INVESTIMENTO

PREÇO COM DESCONTO
ALUNOS/EX-ALUNOS DA USJT

Tel.: (11) 2799-1854
Tel.: (11) 2799-1906

 dcex@usjt.br
R$ 126,00

R$ 113,40

A turma é confirmada com o mínimo de dez alunos
Certificado para frequência acima de 75% pelo número
de horas frequentadas

