


TRILHA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA
PROJETO

PAN - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE NÚCLEOS
PROGRAMA

CAPACITAÇÃO
DIRETRIZ



Pessoas não abandonam empresas. 
Abandonam seus chefes!



Jornada da Trilha

1. Tipos de liderança e seu impacto nas equipes;

2. Comportamentos e atitudes de um líder inspirador;

3. Conheça a si mesmo e sua equipe;

4. Autorresponsabilidade;

5. Gestão do tempo de um líder;

6. Inteligência Emocional;

7. Como desenvolver a habilidade de liderança;

8. Trilha de desenvolvimento no movimento de Jovens
Empreendedores.

9. Habilidades necessárias para cada etapa;

10.Gestão de pessoas com foco em resultados;

11.Aplicativo gerencial: ferramenta de Gestão de Pessoas;

12.Como atrair e manter profissionais de alta performance na
empresa/núcleo;

13.Como manter a equipe produtiva e motivada.



BIOGRAFIA

CURRÍCULO
- Formação de Oradores e Palestrantes;

- Master Coach Integral Sistêmico (mais de 200h de formação);

- Coach Integral Sistêmico (mais de 250h de formação);

- Analista de Perfil Comportamental CIS Assessment;

- Business High Performance (Curso de Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas);

- Millionaire Mind Intensive (MMI) do T. Harv Eker;

- Inglês Fluente e Espanhol Intermediário;

- Experiência corporativa em uma multinacional;

- Experiência como empresário e em ambientes de negócios;

- Engenheiro Eletricista formado na Universidade Estadual Paulista (UNESP).

/fabianoribeirotrainer

Treinador Comportamental, Business & Executive Coach e Analista de Perfil

Comportamental. Consultor de Gestão de Pessoas e Performance do escritório de

investimentos InvestSmart Ponte Hercílio Luz. Já ajudou centenas de líderes,

profissionais e empresas a potencializarem sua performance e resultados.



Formato: PRESENCIAL (preferência por regional).

Datas: 11/09 - 25/09 - 02/10 - 16/10 - 06/11 - 20/11 (sábados)

Carga horária: 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30  - 08 horas de 
capacitação

COMO VAI FUNCIONAR?



Com o benefício do PAN (50%):
• Qualquer nucleado, representando a sua respectiva empresa (sócio ou

colaborador), desde de que esta se enquadre como MEI - ME - EPP ou produtor
rural.

Sem o benefício do PAN (50%):
• Qualquer nucleado representando a sua respectiva empresa (sócio ou

colaborador), arcando com a sua parcela integral no pagamento da capacitação.

Mínimo de 5 CNPJ’s participantes por treinamento neste projeto.

QUEM PODE PARTICIPAR?



QUANTOS NUCLEADOS PODEM PARTICIPAR?

De 15 a 30 participantes.

É possível participar 2 ou mais sócios/colaboradores de uma
empresa nucleada.

A preferência é para os participantes do Núcleo de Jovens
Empreendedores, como benefício. As turmas poderão ser
preenchidas com empresas de outros núcleos.



Os interessados (Núcleo ou Regional) devem encaminhar uma lista com no mínimo 15
participantes (com CNPJ), até o dia 06/08/2021 ao e-mail negocios@cejesc.org.br.
Somente serão aceitos envios por e-mail.

Dúvidas, entrem em contato com a comissão do CEJESC, responsável pela organização
da Trilha de Desenvolvimento de Lideranças no PAN (Tite, Pâmela Shons, Fabiano
Ribeiro e Felipe Ribeiro) indicando a data desejada pela regional/núcleo. Cada núcleo
e/ou regional ficará responsável por fechar a turma (participantes) até 06/08. O
consultor regional então enviará o projeto final ao Sebrae SC para enquadramento no
PAN.

Nucleados devem procurar a coordenação dos seus respectivos núcleos e vejam se foi
realizada a adesão à trilha.

COMO FAÇO PARA PARTICIPAR?

mailto:negocios@cejesc.org.br


A escolha de datas será conforme ordem de chegada do projeto com o nº mínimo de
participantes. Quem encaminhar primeiro o projeto escolhe a data.

Nas datas disponibilizadas pelo treinador, a sugestão é que os núcleos de cada regional
se comuniquem entre si e fechem a turma em conjunto. Assim, os nucleados de todos
os núcleos terão a oportunidade de participar do treinamento.

Cada núcleo também poderá realizar um treinamento exclusivo para si. Daí a sugestão
é que o treinamento seja realizado na sexta, domingo ou dias de semana.

COMO FAÇO PARA PARTICIPAR?



QUAL INVESTIMENTO NECESSÁRIO?

O investimento por treinamento é de R$ 3.000,00
(incluso deslocamento do treinador, hospedagem, alimentação, apostilas e
ferramentas)

Com o subsídio do PAN (50%)= R$ 1.500,00

Para uma turma de 30 participantes, o investimento para cada
participante será de R$ 50,00

Para uma turma de 15 participantes, o investimento para cada
participante sairá R$ 100,00



O NÚCLEO PODERÁ SUBSIDIAR UMA PARTE?
Sim, se o núcleo puder usar o caixa para ajudar no valor dos participantes é
interessante. Fica ainda mais em conta.

IMPORTANTE:
* A relação de pagamento da contrapartida será toda com o SEBRAE SC, conforme
regras edital PAN - Programa de Aceleração de Núcleos.

* Após validação das datas será disponibilizado modelo padrão do projeto (PAN) aos
Núcleos.

* Atentar-se e respeitar as normas e procedimentos COVID-19 estaduais e municipais
na data de realização.



ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA RECEBER A TRILHA
(RESPONSABILIDADE DOS NÚCLEOS OU REGIONAIS)

● Auditório ou local que comporte confortavelmente os
participantes (de 15 a 30).

● Projetor e tela, ou parede para projeção;
● Sonorização;
● Microfone;
● Flipchart (se houver);
● Canetas;
● Água e café
● Garantir o distanciamento e uso de máscaras dos participantes.

Obs.: Coffee Break e almoço fica a critério do núcleo ou regional. 
Esses custos com a estrutura não entram no subsídio do PAN.



RESPONSABILIDADE DO TREINADOR
• Preparar e ministrar o treinamento;
• Deslocamento até o local em qualquer cidade de SC;
• Hospedagem;
• Alimentação;
• Impressão das apostilas e ferramentas para até 30 participantes;
• Notebook;
• Passador de slides.

NÃO CONSEGUIMOS O Nº MÍNIMO DE INSCRITOS. E AGORA?
Pedimos aos núcleos e regionais que confirmem apenas com a turma
fechada. Após o envio do projeto ao Sebrae com o número mínimo de
participantes, não será mais possível cancelar o treinamento.



OUTROS NÚCLEOS EMPRESARIAIS PODEM PARTICIPAR?

Sim! A preferência é para os Núcleos de Jovens
Empreendedores, principalmente englobando a regional, mas
as turmas poderão ser preenchidas com empresas de outros
núcleos.

FECHOU 2 TURMAS NA MESMA REGIONAL, TEM PROBLEMA?

Não! Mínimo de 15 e máximo de 30 participantes a depender
da estrutura.



NÃO ME ENQUADRO COMO MEI - EPP - ME OU PRODUTOR RURAL,
POSSO PARTICIPAR?
Sim! Apenas terá que arcar com o valor integral da inscrição, sem o benefício do
PAN (50%), levando em consideração o rateio do Núcleo ou Regional.

PODEM SER INCLUÍDOS NOVOS PARTICIPANTES APÓS O ENVIO DA
LISTA?
Sim! Em até 10 dias antes do evento e desde que respeite o número máximo
estabelecido.

POSSO PARTICIPAR EM OUTRA REGIONAL?
Sim! O interessado deverá acordar com os responsáveis das regionais e/ou
núcleos, sobre sua participação.



PODEMOS FAZER O TREINAMENTO COM MENOS DE 15
PARTICIPANTES?
Sim, porém a data do treinamento deverá ser acordada com o treinador,
pois as datas pré-estabelecidas são prioridades para o mínimo de 15
participantes, para as regionais ou núcleos jovens

É POSSÍVEL FAZER EM OUTRA DATA?
Sim, o treinador tem disponibilidade em outras datas. Nos finais de semana
sugeridos, o treinador poderia ministrar para outra turma na sexta ou
domingo em um local próximo (até 200 km de distância). Nos finais de
semana não mencionados, o treinador não tem disponibilidade. O treinador
teria disponibilidade de segunda à sexta-feira. Datas extras devem ser
negociadas caso a caso.



OBJETIVOS DO CEJESC COM TRILHA

Propiciar o desenvolvimento de lideranças de maneira
sistêmica e integrada, despertando nos líderes do
movimento habilidades essenciais às suas atividades
empresariais e sociais.



INVESTIR EM CONHECIMENTO RENDE SEMPRE OS 
MELHORES JUROS!

Benjamin Franklin



Comissão: Felipe Ribeiro, Tite, Pamela Shons, Fabiano Ribeiro

Diretor do PAN: Felipe Ribeiro 

E-mail: negocios@cejesc.org.br

+ INFO: www.cejesc.org.br


