“Gestão de processos, qualidade de vida e a importância do amor
no cotidiano das pessoas: a perspectiva acadêmica e a laboral”

Objetivos:
A temática dos relacionamentos amorosos é uma das áreas mais importantes (e geralmente
problemáticas) da vida das pessoas. Infelizmente, tal importância é mais bem percebida quando as coisas
não vão bem. Quando isso acontece, tanto o nosso humor, como a nossa capacidade de concentração, a
nossa energia, o nosso trabalho e a nossa saúde, dentre outras dimensões das nossas vidas, podem ser
profundamente afetados.
O atual processo de globalização produtiva requer o desenvolvimento de novos quadros conceituais
para a análise e a gestão de sistemas de produção no Brasil que contemplem as pessoas como seres não
maquinais providos de sentimentos. Dessa forma, esta palestra tem por objetivo:
1. Oferecer aos funcionários da Instituição/Empresa contratante o estudo da gestão de processos;
2. Analisar a evolução histórica do conceito e da prática das ações e programas de Qualidade de
Vida no Trabalho, e de suas consequências através do tempo;
3. Desenvolver uma visão crítica das inferfaces das práticas organizacionais no que se refere à
relação trabalhadores-empregadores;
4. Contribuir para reduzir a confusão conceitual, através da publicação de dados, relatórios e
artigos, enfatizando a importância do amor no cotidiano e seus desdobramentos, sobretudo, para os
ambientes acadêmicos e laboral.

Público-alvo:
Instituições acadêmicas(Universidades/Faculdades/Escolas) e empresas.
Justificativa:
Os Sistemas de Gestão da Qualidade são, sem dúvida, os mais adotados no mundo inteiro pelas
empresas que desejam alcançar e manter a competitividade. As ferramentas tradicionais da Qualidade estão
ficando insuficientes para fazer frente à sofisticação das máquinas e equipamentos de produção somada à
constante necessidade de inovação que o mercado impõe às empresas. Além disso, sua importância no
comércio internacional já justifica o seu estudo.
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Conteúdo:
1. Introdução "Conceituação da qualidade";
2. Conceituação da Gestão da Qualidade;
3. Enfoques dos principais autores;
4. A importância do amor para o cotidiano e suas repercussões para o conceito de qualidade de vida.
Método:
Aula expositiva em power point de 2 horas (aproximadamente), que conta com recursos como a
apresentação de trechos de músicas e filmes para ilustrar os conceitos a respeito dos quais versará.
Outras palestras/treinamentos relacionados a esta temática:
•

“O ciúme e a inveja no ambiente laboral”

•

“A importância do afeto na construção da identidade do trabalhador e seus (des)caminhos

•

“Ciúme e inveja: suas conceituações e desdobramentos no cotidiano”

•

“Assédio Moral, qualidade de vida e saúde do trabalhador”

•

“Manejo dos relacionamentos interpessoais por meio dos relacionamentos amorosos”

•

“O resgate e os benefícios das expectativas de vida, da auto-estima e do relacionamento pessoal”

•

“O ciúme nosso de cada dia ”

•

“Como o amor e a auto-estima podem influenciar a qualidade de vida no ambiente de trabalho?”

•

“Amor, qualidade de vida e produtividade no ambiente de trabalho”

•

“A questão do conformismo e da acomodação para o ambiente laboral”

•

“Re-pensando o ambiente e processos de trabalho”

•

“Cotidiano laboral: auto-estima, produtividade e relacionamentos interpessoais”

•

“Trabalho, auto-estima e relacionamentos interpessoais: motivações e desafios”

•

“Qualidade de vida e saúde emocional no novo milênio”

•

“Amor e trabalho: como isso te afetam?”

Valores e mais informações
Entre em contato pelo e-mail: thiagodealmeida@thiagodealmeida.com.br
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