
 

   

 

 

 
 
 

 
Management Consulting  
8, 9, 15 e 16 de junho de 2018 
UNAVE/Universidade de Aveiro 

 
duração 

4 dias (30 horas) 
 

horário 
das 09.00h às 13.00h 

e das 14.30h às 18.00h 
 

preço de inscrição 
588,00€ alunos e recém 

licenciados 
980,00€ público em geral 
O pagamento poderá ser 

feito de forma faseada. 
 

descontos 
15% desconto para o 
público em geral cujo 

pagamento seja efetuado 
até um mês antes do 

início da formação. 
 

local de realização 
Instalações da UNAVE 
Universidade de Aveiro 

 
mais informações 

dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Da Universidade ao mercado de trabalho 
Atualmente existe um gap entre o ensino português e o mercado de trabalho, 
o qual, devido à conjuntura económico-financeira, está obrigado a adaptar-se 
às novas exigências. As instituições de ensino procuram complementar a 
sua oferta com ações de formação que permitam dotar os seus alunos de 
conhecimentos e competências de modo a proporcionar-lhes um aumento do 
seu desempenho e desenvolvimento profissional. Procuram, ainda, reforçar a 
componente de formação em contexto de trabalho, aumentando o tempo de 
formação que os alunos passam nas empresas. 
 
Adquira os conhecimentos, competências e técnicas de consultoria que 
lhe permitem ingressar no mercado de trabalho, com êxito 
A Universidade de Aveiro assume o papel de preparar os alunos para o 
ingresso no mercado de trabalho promovendo ações de formação através da 
UNAVE, lançando, agora, uma formação sobre as melhores práticas e 
técnicas de consultoria, de modo a proporcionar aos seus recém 
licenciados/mestres melhorias ao nível do seu desempenho e 
desenvolvimento profissional. 
 

objetivos 
 Desenvolver competências de um consultor 

 Conhecer o contexto e os processos na consultoria 

 Desenvolver a consciência da importância da ética e do 
comportamento profissional 

 Conhecer os princípios de alto desempenho 

 Desenvolver os skills interpessoais 

 Dominar a comunicação, a negociação e a inteligência emocional e 
contextual 

 Saber aplicar técnicas de alto desempenho em ambientes de gestão 
de projeto 

 Saber aplicar estratégias de comunicação para falar em público 

 Saber aplicar boas práticas de uma apresentação 
 

destinatários 
 Licenciados e mestres ou estudantes a terminar a formação 

académica 

 Gestores de projeto e membros de equipas de projetos 

 Pessoas que queiram aprender as ferramentas utilizadas pelos 
consultores de gestão 

 

materiais 
 Handouts do curso 

 Exercícios desenvolvidos 

 Sugestões de bibliografia 

 Partilha de vídeos 
                                                                                                         V2 2017-10-19 

 

FORMAÇÃO MANAGEMENT CONSULTING 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://free-vector-logos.com/graphics/-de-freirecontabeis-teoria-da-contabilidade-teoria-da-contabilidade&ei=traSVYD6EcuLsgHs0oHQAw&bvm=bv.96783405,d.bGg&psig=AFQjCNHb8LNs3ZfGuTmR71PaSFY2sx-WWg&ust=1435763382079355


 
conteúdos 
PROCESSOS E TÉCNICAS DE CONSULTADORIA 

 Mind To Pyramid. Situation Complication Question (SCQ) 

 Mutually Exclusive Collectively Exhaustive (MECE) 

 Diagrama de árvore. Criação de plano de trabalho 
 

COMPETÊNCIAS DE ALTO DESEMPENHO 

 Poder da comunicação 

 Aprendizagem contínua 

 Problem solving 

 “Make it happen” 

 Atitude positiva e proativa 

 Independência e automonia 

 Gestão de prioridades 
 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 Auto conhecimento 

 Auto controlo 

 Criação de empatia 

 Gestão das relações interpessoais 
 

COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO-VERBAL 

 Processo e tipos de comunicação 

 Importância da escuta ativa 

 Técnicas de escrita e expressão corporal 

 Técnicas de rapport 
 

IMAGEM, GESTOS E VOZ 

 Comunicação verbal (bengalas verbais, gestos 
inconscientes, postura adequada) 

 Identificação da própria expressividade 

 Convencer, persuadir e seduzir 
 

PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

 Objetivos do orador e do público 

 Tipo de público e audiência 

 Flexibilidade comunicativa e clima de confiança 

 Guião e treino 
 

EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
 

  
 

 

 

 

 

formadores: 

Eduardo Espinheira 
Senior Manager da WINNING Scientific Management 
Docente Convidado na Porto Business School e no Instituto 
Politécnico do Porto 
MBA Executivo 
Mestrado Executivo em Marketing 
Licenciado e Mestrado em Engenharia Informática e Computação 
Certificado PMP do PMI 
 
 

Jorge Correia 
Senior Manager da Winning Scientific Management 
Head of Change Management Competency Center 
MBA 
Certificado em Management Consulting - MCI 
Pós-gradução Business Intelligence & Analytics 
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

coordenação científico-pedagógica 

Marlene Paula Castro Amorim 
Professora Auxiliar do Departamento de Economia, 

Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da 

Universidade de Aveiro. 

Vice-Diretora do Mestrado em Engenharia e Gestão 

Industrial. 

Testemunhos sobre a edição 
anterior 
 
Um curso que recomendo, quer pela sua 
qualidade quer pela sua utilidade. Um curso 
onde se aprenderam técnicas de consultoria de 
alto desempenho que têm uma versatilidade 
enorme na sua aplicação. Podem ser aplicadas 
tanto em âmbito profissional, como em âmbito 
académico e/ou pessoal. Um curso que 
desperta no formando um novo modo de 
abordar os problemas e de encontrar soluções. 

Nuno Faria, in Management Consulting (2015) 


