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Apresentação 

 
 Inteligência Emocional é a habilidade de perceber, avaliar com precisão e expressar 
emoções, nossas e de outras pessoas. É conseguir mobilizar ou gerar sentimentos 
que facilitam o pensamento, entender a emoção e o conhecimento emocional e 
controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Em resumo, 
trata-se de um conjunto de habilidades e competências comportamentais que 
condicionam nossa capacidade de enfrentar demandas e pressões ambientais. 

No mundo das organizações o desenho de novos sistemas de controle e gestão de 
recursos humanos há muito dá atenção aos distúrbios psicológicos de funcionários. 
Fora deste mundo a inteligência emocional tornou-se uma competência responsável 
por expressivos aumentos de vendas de livros num novo nicho, que se consagrou 
como o da "autoajuda". 

Mas o que tudo isso tem a ver com o seu trabalho no universo corporativo? 

Como disse Aristóteles, "ficar com raiva é fácil. Mas ficar com raiva com a pessoa 
certa, no momento certo, pela razão certa, do jeito certo - isso não é nada fácil“. E isso 
é o que a aplicação de ferramentas da Inteligência Emocional trabalha, para que você 
se expresse da forma certa, no momento certo, conseguindo entender suas 
capacidades emocionais e aplicá-las da melhor forma possível. Essencial para um 
líder, certo? 

Neste workshop da M2 Consultoria e Coaching facilitado por Ivo Michalick, sócio-
fundador, com quatro sessões de duas horas cada, ao vivo via Zoom, você vai 
aprender, de forma vivencial e lúdica, o que exatamente é Inteligência Emocional e 
como podemos desenvolvê-la através do uso de ferramentas, técnicas e exercícios 
como agilidade emocional, diálogo, comunicação não-
verbal, gentileza, rapport e Mindfulness, dentre outras. 
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Programa: 

 Bloco 1: Introdução 

 Dinâmica de integração 
 Onde tudo começou para mim 
 Inteligências Múltiplas 
 Definição e dimensões da Inteligência Emocional 

 
Bloco 2: Ferramentas e técnicas para melhoria da nossa inteligência 
intrapessoal – Competência pessoal 

 A Família SASHET de emoções 
 Nosso cérebro e as emoções 
 Controle emocional 
 Mindfulness 
 Agilidade emocional 

 
Bloco 3: Ferramentas e técnicas para melhoria da nossa inteligência 
interpessoal – Competência social 

 Comunicação não verbal 
 Escuta ativa 
 Diálogo 
 Observação e Conversa 
 Janela de Johari 
 Rapport (empatia) 
 Gentileza 

 

Bloco 4: Aprendizagem vivencial 

 Utilizando as ferramentas e técnicas de Inteligência Emocional em nossas 
vidas 

 Estratégias para melhorar nossa Inteligência Emocional 

  

 Benefícios esperados 

 Evolução da inteligência emocional nas suas quatro dimensões 
 Compreensão do funcionamento das emoções e manutenção do equilíbrio 

emocional nas diversas situações da vida e trabalho 
 Redução da ansiedade e stress 
 Resolução de conflitos pessoais e profissionais de forma assertiva 
 Aumento da motivação intrínseca 
 Aumento da antifragilidade para lidar com os desafios e pressões das esferas 

pessoal e profissional 
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*** IMPORTANTE: 

 Ao final de cada edição do workshop os participantes são convidados a 
participar de um grupo WhatsApp! para troca de experiências, informações 
e esclarecimento de dúvidas, facilitado pelo Ivo, com duração de 30 dias. 

 Os participantes também irão receber em formato PDF certificado de 
conclusão do curso e material de apoio (incluindo os slides utilizados no 
workshop). 

 
Facilitador: Ivo Michalick 

 

Profissional com mais de 30 anos de experiência em projetos, possui bacharelado e 
mestrado em Ciência da Computação pelo DCC/UFMG, certificações PMP e PMI-SP 
do PMI (ambas pelo PMI - Project Management Institute) na área de gerenciamento de 
projetos e CPCC (pelo CTI – Co-Active Training Institute, nos Estados Unidos) na área 
de coaching, além de uma vasta experiência na gestão de grandes projetos, 
programas e portfólios de diversas indústrias como logística, mineração, energia, 
defesa, saúde, tecnologia da informação, óleo e gás e telecomunicações no Brasil e 
no exterior.  

Desde 2006 é sócio diretor da M2 Consultoria e Coaching, pela qual presta serviços 
de consultoria, treinamento e palestras em gerenciamento organizacional de projetos e 
competências comportamentais, além de atender clientes de coaching. 

Ex Presidente do PMI-MG (filial do PMI em Minas Gerais), voluntário global estratégico 
junto ao PMI e graduado do PMI Leadership Institute Master Class (turma de 2012), 
além de palestrante de renome e autor de vários artigos no Brasil e no 
exterior.  Colaborador dos livros "Projetos Brasileiros - Casos Reais Gerenciamento" 
(Brasport, 2007), "Gestão de Projetos Brasil" (IETEC, 2013), "Gerenciamento de 
Projetos em Tirinhas" (Brasport, 2015), "Say Yes To Project Success" (Notion Press, 
2017) e "Professional Leader" (Brasport, 2019; capítulo sobre Inteligência 
Emocional). 
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Depoimentos de participantes da turma 04 (de agosto de 2020) 

 

Alexandre Meirelles - Project Management Specialist na Vale 

"Ivo foi a pessoa que me levou do empirismo para a gestão técnica de projetos. Foi 
meu gestor e o considero meu mentor! É uma pessoa extremante inteligente e culta, 
além de ter uma percepção e sensibilidade muito aguçadas das potencialidades e do 
perfil das pessoas. Recentemente, tive oportunidade de participar do Workshop de 
Inteligência Emocional, ministrado por ele. Foi excelente e muito enriquecido pelo 
conhecimento do Ivo e, principalmente, enriquecido por sua generosidade em 
compartilhar tantas experiências pessoais. Por isso, o workshop é "fora de série”! Me 
trouxe novos insights, para a vida pessoal e profissional." 

 

Glauco Girardi - Diretor na TSX Engineering 

"Participei do Workshop sobre inteligência emocional com o Ivo. É um assunto 
atemporal, aparentemente já de nosso conhecimento, mas, na prática e sobremaneira 
nesse momento de pandemia, percebemos que falar sobre isso e desenvolver 
algumas ferramentas para auto gestão, de auto percepção e gestão de nosso 
relacionamento, não é somente importante, é fundamental e libertador. Uma pena não 
poder completar o aprendizado no Programa Melhore, nesse momento, mas 
certamente o farei em breve. Obrigado Ivo e também aos ilustres colegas participantes 
que enriqueceram a experiência." 

 

Ricardo Paiva - Sócio na PSV Engenharia de Sistemas 

"Participei parcialmente da primeira parte do Programa Melhore, ministrado pelo 
Professor Ivo Michalick. Mesmo não conseguindo participar totalmente, essa primeira 
fase já me trouxe reflexões muito consistentes. O Ivo possui uma facilidade de 
conduzir seu público a uma introjeção em assuntos que parecem óbvios, levando a 
conclusões simples, tais: Por que eu não ajo dessa forma? É tão simples e tão 
eficiente! Isso trará resultados! 

 

Em síntese, se você quer se reconstruir, se livrar das amarras de um caráter arrogante 
e prepotente, entendendo os conceitos simples, didáticos e que realmente valem a 
pena viver, ele é o CARA!!!" 

 

Giselle Laurentys - Especialista em Projetos Estratégicos - VLI Logística 

"Ivo é um profissional altamente qualificado, com vasta experiência e que compartilha 
de forma brilhante seu conhecimento. É perceptível o cuidado que tem na preparação 
do conteúdo e na dinâmica das suas iniciativas. Recentemente participei do Workshop 
de Inteligência Emocional destaco como ponto forte as dinâmicas, a participação da 
turma compartilhando experiências e os desafios. Provocações importantes são feitas 
estimulando mudanças e a busca de patamares ainda melhores!" 
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Trecho de palestra de Ivo Michalick sobre temas relacionados a este workshop: 
https://www.youtube.com/watch?v=3IQQvj2HwJU 

 

Ivo Michalick falando sobre Mindfulness: 
https://www.youtube.com/watch?v=3SDq025tNMY 

 

Obrigado! 

 

 Ivo Michalick, PMP, PMI-SP, CPCC 
 Sócio-Diretor - M2 Consultoria e Coaching 
 Gerenciamento Organizacional de Projetos | Coaching | Competências 

Comportamentais  
 www.m2cc.com.br 
 ivomichalick@m2cc.com.br  
 +55 31 98636 1690 
 LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/ivomichalick  
 Blog: http://ivomichalick.blogspot.com/  
 YouTube: https://www.youtube.com/user/imichalick  
 Belo Horizonte - BRASIL 

***** 


