
  
 

 

 

PLANO DE ENSINO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 horas 

DATAS: 20, 22, 26, 28 e 29 de Agosto de 2019. 

ANO/SEMESTRE: 2019.2 

TURMA: Curso Empoderamento do Técnico-Administrativo 

LOCAL: Campus da UFRRJ em Seropédica 

RECURSOS INSTITUCIONAIS: Datashow; sala climatizada com iluminação adequada; mesas, cadeiras, 

notebook com software de apresentação de slides; 100 fls de papel A4; blocos de anotação; canetas; 

lápis com borracha; 01 pasta para guardar documentos. 

 

INSTRUTOR: VICTOR SOARES DOS SANTOS 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  

 

Oferecer aos participantes Noções sobre Empoderamento no Ambiente Profissional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fomentar o aprendizado sobre os aspectos que envolvem o empoderamento profissional; 

 Orientar os participantes quanto as diversas percepções relacionadas ao empowerment; 

 Apresentar experiências e registros históricos sobre ações de empoderamento no Brasil e no 

mundo; 

 Promover a interação dos participantes na busca por práticas cotidianas que impulsionem o 

empoderamento profissional; 

 Avaliar o aprendizado e desempenho dos participantes do curso. 

 

EMENTA:  Conceitos de empoderamento, Impactos sociais e econômicos, Empoderamento nas 

organizações: características do empowerment, comprometimento, iniciativa, direitos e deveres, 

valorização, competências, diversidade, visão holística, relacionamento, O empoderamento como 

filosofia de vida, O empoderamento dos Técnicos-Administrativos no contexto da UFRRJ. 

INFRAESTRUTURA: Datashow; sala climatizada com iluminação adequada; mesas, cadeiras, notebook 

com software de apresentação de slides; 100 fls de papel A4; blocos de anotação; canetas; lápis com 

borracha; 01 pasta para guardar documentos.  

MATERIAL DIDÁTICO: - Fotocópias. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

- Interação com os temas propostos; 

- Participação; 

- Desenvolvimento das atividades propostas; 

- Frequência; 

 

CERTIFICADO:  Obtenção com a frequência mínima em 75% do total de horas aulas. 

COMPETÊNCIAS ESPERADAS AO FINAL DO CURSO: Ao final do curso o participante deverá possuir 

noções sobre empoderamento no ambiente profissional. 



  
 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

Aula Data ATIVIDADES PROGRAMADAS 

- Conceitos de empoderamento,  

- Impactos sociais e econômicos,  

- Empoderamento nas organizações. 

20.08.2019 

- Apresentação de slides discorrendo sobre os 

assuntos pautados; 

- Esclarecimentos de dúvidas; 

- Debates, exposição de ideias e Construções 

cognitivas sobre empoderamento 

- Empoderamento nas organizações: 

características do empowerment, 

comprometimento, iniciativa, direitos e 

deveres,  

 

22.08.2019 

- Revisão da aula anterior 

- Apresentação de slides discorrendo sobre os 

assuntos pautados; 

- Esclarecimentos de dúvidas; 

- Debates, exposição de ideias e Construções 

cognitivas sobre empoderamento 

- Empoderamento nas organizações: 

Valorização, competências, diversidade, 

visão holística, relacionamento,   

26.08.2019 

- Revisão da aula anterior 

- Apresentação de slides discorrendo sobre os 

assuntos pautados; 

- Esclarecimentos de dúvidas; 

- Debates, exposição de ideias e Construções 

cognitivas sobre empoderamento 

- O empoderamento como filosofia de 

vida. 
28.08.2019 

- Revisão da aula anterior 

- Apresentação de slides discorrendo sobre os 

assuntos pautados; 

- Esclarecimentos de dúvidas; 

- Debates, exposição de ideias e Construções 

cognitivas sobre empoderamento 

- O empoderamento dos Técnicos-

Administrativos no contexto da UFRRJ. 
29.08.2019 

- Revisão da aula anterior 

- Apresentação de slides discorrendo sobre os 

assuntos pautados; 

- Esclarecimentos de dúvidas; 

- Debates, exposição de ideias e Construções 

cognitivas sobre empoderamento 
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