
COMUNICAÇÃO
NÃO-VIOLENTA

c a p a c i t a ç ã o  o n l i n e

APRIMORAMENTO DOS
RELACIONAMENTOS
INTERPESSOAIS;
AUTOCONHECIMENTO;
GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE CONFLITOS.

DATAS: 28 e 30 de setembro, 02,

05, 07 e 09 de outubro (2as, 4as e

6as)

Horário: 9h00 as 12h00 2as e 4as,

9h00 as 12h30 6as

Carga-Horária: 20 horas

ACESSO: plataforma Zoom



"A CNV favorece o desenvolvimento de habilidades
socioemocionais e a capacidade de criar ambientes relacionais

mais favoráveis à realização plena do potencial humano"

A inscrição deverá ser realizada no SIGRH entre 08 e 18/09;
A seleção será feita através de uma comissão que avaliará o
perfil e justificativa dos inscritos.

Ter interesse pela temática;
Comprometer-se a repassar o conteúdo a outros servidores.

COMO PARTICIPAR

REQUISITOS

      (mediante assinatura de termo de responsabilidade)

SOBRE O CURSO
Curso teórico-prático que apresenta as bases e fundamentos da
Comunicação Não-Violenta (CNV) com foco na aplicabilidade prática e
imediata. O curso tem estrutura laboratorial onde participantes poderão
trazer desafios e casos reais para as práticas individuais, em duplas e
pequenos grupos, bem como na interação com os instrutores.

Palestrantes
Yuri Haasz e Sandra Caselato

www.sinergiacomunicativa.com.br



ANEXO

Acesse SIGRH --> Menu Capacitação --> Inscrições -->
Realizar Inscrição;
Selecione o curso "Comunicação Não-Violenta - turma EAD
2020";
Preencha/Confira seus dados;
No campo "Atividades desempenhadas pelo servidor"
preencha brevemente as funções que você desempenha;
No campo "Justificativa" explique de forma sucinta como o
curso irá auxiliar nas suas funções;
No campo "Documentação Exigida para a inscrição" insira o
termo que se encontra aqui. 

INSTRUÇÕES

Você pode 1. criar um documento no sipac, assinar
eletronicamente e anexar no sistema OU 2. imprimir, assinar,
digitalizar e anexar.

Devido a demanda e importância desse curso, foi
criado um método de seleção através de uma comissão
que avaliará o perfil dos inscritos para um melhor
aproveitamento do curso, não deixe de se inscrever!
O termo de responsabilidade foi criado para garantir
que não haja desistências e que mais servidores
possam ser capacitados. Não há critérios para o
repasse de conteúdo, use o bom senso ;) a sua equipe
e seus colegas podem se beneficiar.
O processo de contratação está ainda em andamento,
qualquer imprevisto informaremos aos inscritos.

ESCLARECIMENTOS

1.

2.

3.

https://docs.google.com/document/d/1jzuHg-CHEfg0HWBkBPQ0duP283dDslwfkcm8Nj_C94U/edit?usp=sharing

