
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando a Metodologia DISC 



 

Utilizando a Metodologia DISC 
 

DISC – é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental A 

teoria DiSC afirma que existem quatro padrões básicos de 

comportamento previsíveis observados em seres humanos.  

 A palavra DiSC é um acrônimo para DOMINÂNCIA, INFLUÊNCIA, 

ESTABILIDADE e  CAUTELA. A ciência comportamental por trás da 

avaliação DiSC sustenta que todas as pessoas possuem essas quatro 

qualidades básicas de comportamento em diferentes graus, podendo 

variar em uma escala de 1 a 7. 

 Compreender onde você e outros estão no perfil DiSC o leva ao 

entendimento de uma poderosa ferramenta de avaliação, de modo que possa personalizar suas 

interações sociais para preencher as lacunas entre os diferentes tipos de personalidade. 

                               

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 
Data: 26 de Novembro de 2022 
Horário: 08:00 as 17:00 

 

Local:  Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE 

Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Proporcionar uma visão abrangente a respeito da teoria DISC: 

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

 
Profissionais que atuam na área de recrutamento e seleção, treinamento de 

desenvolvimento, gestores de RH e líderes de equipes 

 

CARGA HORÁRIA 
 

08 Horas Aula 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Mapear e Identificar Perfis Comportamentais DISC; 

 Os 4 Perfis Comportamentais; 

 As principais características dos Perfis; 

 Como ter dados mais estratégicos para seu RH e para práticas de Treinamento e 

Desenvolvimento; 

 Disc como Colocar a pessoa certa no lugar certo, gerando redução de rotatividade 

(Turnover) 

 Recrutar e Selecionar de maneira mais assertiva e eficiente; 

 Análisar, Interpretar e Estabelecer PDIs a partir de relatórios DISC;  

 

 

Facilitador 

Willian Andrade – Administrador de Empresas, Especialista em 

desenvolvimento de Pessoas, MBA em gestão de Pessoas; Consultor 

Comportamental DISC; Formação em Coaching; Experiência na área há 

mais de 12 anos; Expertise em Gestão por Competências e 

Desenvolvimento de Lideranças; Conhecimento em auditorias de 

ISO9001; Definição e acompanhamento de metas de performance; Contratações para a área de 

negócio (foco no cliente interno);  Reduzir gaps dos líderes e elaborar/executar planos de ações;  

Promover desenvolvimento das lideranças;  Visão e conhecimento do negócio, foco no cliente, 

flexibilidade e habilidade relacional;  Contribuir na implementação dos subsistemas de RH 

(desenho organizacional, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, desenvolvimento 

de pessoas, plano de cargos e salários, remuneração, políticas, etc.  

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado. 

 

 

R$ 220,00 até o dia 26/10  
R$ 250,00 até o dia 26/11  

 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 
 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0 
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00–  solicitado pelo e-
mail   mpetc@mpetc.com  

mailto:mpetc@mpetc.com


 

CONTATO 
 

 (81) 3423.2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 99466-6338 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 
 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 
 

Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 10 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm, material de apoio e certificado; 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY 


