integralmente
líder

Informações sobre a jornada
Turma 7 [INÍCIO: 02/06/22]

POR QUE ESCOLHER O IL AGORA?

Esqueça o que você já ouviu
ou aprendeu sobre liderança
Em vez de repetir conceitos do passado que não funcionam mais, você pode adotar uma atitude
inovadora, adaptada aos novos cenários – escolha que transformará você e o seu papel de líder.
Os alunos da JORNADA INTEGRALMENTE LÍDER saem preparados para efetivamente lidar com incertezas,
imprevistos, mudanças, inseguranças e acontecimentos inesperados: tudo o que estamos vivendo hoje 😓 e que
chamamos resumidamente por aqui de “complexidade crescente”.
E por que pensar em liderança no meio desse furacão? Porque você precisa entender a era inaugurada em 2020,
exigindo líderes com novas habilidades e capacidades reais de transformar as organizações e o mundo 💪
Conte com a gente para entrar nessa jornada!

EU QUERO!

O QUE É O MOVIMENTO INTEGRAL?

Mergulhe na abordagem que desenvolve seu lado
pessoal e profissional de forma integrada
A JORNADA INTEGRALMENTE LÍDER é inspirada na teoria conhecida como “teoria das teorias”, pois contempla
variados saberes e perspectivas.
Quadrantes, estágios ou níveis de consciência, tipos, linhas de desenvolvimento e estados: aos poucos, você irá se
familiarizando com a linha de pensamento sistematizada por Ken Wilber e colocada em prática pela Integraum.
A grande virtude da liderança integral é entender a realidade sob um ponto de vista ampliado, evolucionário, capacitando
você na sua autogestão e autoliderança (líder de si) e na liderança de equipes e de organizações de forma coerente e
humanizada. Vamos tratar dos temas, que são os principais desafios e dilemas da liderança atual, com conteúdos
emergentes e inovadores que tragam mais clareza e direção, integração e alinhamento para a sua atuação, permitindo
sentir e responder da melhor forma à complexidade crescente.
EU QUERO!

SERÁ QUE É PRA MIM?

A jornada IL é para quem
entende que liderança não é
cargo: é uma atitude

APRENDA COM UM MODELO EXCLUSIVO DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL AMPLIADO

GROW UP

Mais importante que anos de experiência é o desejo de
desenvolver o equilíbrio dos fatores eu-nós-mundo com
conteúdos focados em:
-

Transformação pessoal

-

Técnicas de liderança

-

Comunicação e relacionamento

-

Percepção de mundo

Para saber mais, acesse o artigo:
Do que uma boa liderança é feita?

Elevar o nível de consciência

Auto
conhecimento

Auto
desenvolvimento
SHOW UP

WAKE UP

Despertar

Energia e
emoções

Presença e
autocondução

CLEAN UP
Deixar ir

OPEN UP
Aperfeiçoar

Ampliação e
clareza
cognitiva

EU QUERO!

LEGAL! MAS COMO É A JORNADA?

Prepare-se para uma jornada sem volta
Além de encontros repletos de conteúdo, exercícios, vivências e práticas, a JORNADA INTEGRALMENTE LÍDER
inclui acompanhamento dos alunos, workshops e sessões de mentoria individuais

ENCONTROS

WORKSHOPS

MENTORIA INDIVIDUAL

ACOMPANHAMENTO

Duas aulas semanais despertam e

Para complementar os principais

Você terá direito a uma mentoria

Estaremos juntos durante toda a

integram os conteúdos essenciais

assuntos dos encontros, aproveite o

individual de 2h que deverá ser

jornada no grupo do WhatsApp e,

para a nova liderança e para o

FREE PASS 🎟 para 6 workshops

agendada até 3 meses após o

depois, na Comunidade Alumni,

desenvolvimento das habilidades do

da Integraum! São eles: Teoria

término da jornada

com encontros trimestrais para

líder integral

Integral, Teoria U, Feminino e

integrar turmas e trazer assuntos

Masculino, Polaridades,

inéditos

Complexidade e Leis Sistêmicas

EU QUERO!

PARA ONDE VAMOS?

Transformação em três passos
Muita gente pensa que liderança é basicamente técnica, mas é muito mais que isso! É transformar primeiro a si
mesmo e se colocar a serviço do mundo com a percepção correta do que é necessário no momento

01
Transformação pessoal 50%

02
Fortalecer as relações 30%

03
Percepção de
mundo 20%

EU QUERO!

PASSO 1

Transformação pessoal
“Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta” - Carl Jung

AULAS
Antes de transformar o nosso redor, precisamos de uma transformação

01

Liderança e a Era Integral

pessoal, não é? Liderança é igual: antes de liderar uma equipe ou uma

02

A Humanidade e a dinâmica da espiral

organização, é necessário e essencial saber se auto liderar.

03

Tipologias

04

Inteligências Múltiplas

O INTEGRALMENTE LÍDER considera essa transformação um propósito

05

Presença

evolutivo. A partir de um olhar que inclua todas as partes e a soma, você será

06

Crenças, Forças & Virtudes e Valores

capaz de compreender melhor o que faz e por que faz.

07

Biografia e Propósito de Vida

08

Gestão das Emoções

Você poderá também avaliar de forma precisa os eventos e acessar mais

WORKSHOPS

rapidamente a melhor resposta, a melhor decisão frente à realidade que está

01

Teoria Integral

emergindo.

EU QUERO!

PASSO 2

Fortalecer as relações
“Ouvir a outra pessoa é o ato mais profundo de respeito humano” - William Ury

AULAS
Tudo é relacionamento, e esse é mais um motivo para fortalecermos a

09

Plano de Desenvolvimento Integral

conexão entre nós.

10

Autoliderança e Liderança Situacional

11

Gestão Lean e Agile

No INTEGRALMENTE LÍDER você vai desenvolver o diálogo e a confiança,

12

Liderança Remota

que reduzem as distâncias e ampliam a consciência das nossas relações.

13

Liderança Humanizada

14

Ciclo do diálogo integraum I

15

Ciclo do diálogo integraum II

O diálogo é uma das grandes habilidades de um líder. É a ponte que
permite o fluir de ideias, pensamentos, emoções, criando um coletivo que
se expande em direção a uma sociedade melhor.

WORKSHOPS
02

Teoria U

03

Feminino e Masculino

04

Polaridades

EU QUERO!

PASSO 3

Percepção de mundo
“Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado” - James Baldwin

AULAS
Os conteúdos do INTEGRALMENTE LÍDER impulsionam líderes a voar,

16

Gestão Integral

enxergando o mundo sob diferentes pontos de vista e perspectivas.

17

Papel da nova liderança

18

Consciência e Conhecimento

Durante a jornada desafiaremos você a ampliar a compreensão da

WORKSHOPS

realidade, a despertar para a transformação essencial e a crescer em

05

Complexidade

consciência, transcendendo e incluindo novos níveis de maturidade no

06

Leis sistêmicas

seu estilo de liderança.
Entendendo o que está acontecendo, percebendo sinais fortes e fracos
que podem impactar a organização em que você atua, você fará uma
leitura mais completa e integral do Zeitgeist (espírito da época) em que
estamos inseridos.

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

18 encontros com conteúdos transformadores
01 | LIDERANÇA E A ERA INTEGRAL
É o nosso encontro inaugural. Além de abrir espaço para conhecer os integrantes da turma, vamos abordar sobre a importância de aprender,
desaprender e reaprender e também refletir sobre o momento único que estamos experimentando como humanidade (Zeitgeist - espírito da
época)

02 | A HUMANIDADE E A DINÂMICA DA ESPIRAL
Vamos, sob a ótica da espiral dinâmica de valores, refletir sobre como a humanidade se desenvolveu ao longo dos anos e traçar um
paralelo para o desenvolvimento individual. É a hora de conhecer o principal mapa oculto que forma a sua visão de mundo atual

03 | TIPOLOGIAS
Perceba que tudo se manifesta em tipos (características, atributos, forma e manifestação) e aprenda a gerenciar as diferenças e
semelhanças. Reflita sobre a necessidade de conhecer e utilizar as melhores ferramentas de tipologia, tanto para o seu autoconhecimento,
quanto para o exercício da liderança integral

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

18 encontros com conteúdos transformadores
04 | INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
Nesse encontro você vai entender a importância do desenvolvimento horizontal (linhas de conhecimento, estudo acadêmico etc.). Além de
conhecer e se autoavaliar pelo modelo de Inteligências de Gardner

05 | PRESENÇA
Vamos trabalhar o nosso conceito de Presença, que envolve fatores como autocondução e percepção constante do que você está
experimentando (emoções, pensamentos, energia física e vital) e o quanto isso pode impactar na sua forma de liderar

06 | CRENÇAS, FORÇAS & VIRTUDES E VALORES
Chegou a hora de avaliar os seus impulsionadores. Crenças, Valores e Forças de Caráter são a nossa verdadeira "musculatura" e motivadores,
impactando nossas ações e decisões

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

18 encontros com conteúdos transformadores
07 | BIOGRAFIA E PROPÓSITO DE VIDA
Qual é a sua história de vida? Quais foram os principais pontos (acontecimentos, decisões, erros, acertos, enfrentamentos, alegrias etc.) que
você experimentou desde o início da sua vida. Reflita e se prepare para (re)desenhar seu propósito de vida com a nossa metodologia

08 | GESTÃO DAS EMOÇÕES
Emoções e sentimentos são sempre mais fortes do que nossos pensamentos e intenções. Emoções moldam a qualidade da intenção e
também os resultados de suas ações como líder. Perceba a importância de criar um espaço entre o estímulo e a resposta que habilite gerir a
emoção emergente

09 | PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
Vamos utilizar nosso modelo de desenvolvimento de nove direcionadores para, junto com o que você já refletiu e trouxe para o seu
autoconhecimento, construir o melhor e mais completo plano de ação individual

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

18 encontros com conteúdos transformadores
10 | AUTOLIDERANÇA E LIDERANÇA SITUACIONAL
A autogestão é cada vez mais desejada no mundo corporativo. Conheça e reflita sobre a autoliderança. A complexidade muitas vezes irá exigir
ações e decisões típicas da liderança e para isso você precisa conhecer os seus liderados de forma integral

11 | GESTÃO LEAN E AGILE
Estamos em uma verdadeira mudança de era e uma das principais ferramentas utilizadas nessa transição é o modelo ágil que se alicerça
nas práticas do modelo lean e na disrupção tecnológica. Entenda como utilizar o ágil na liderança de vários tipos de equipes e projetos

12 | LIDERANÇA REMOTA
O modelo híbrido de trabalho está se instalando e passa a ser o formato dominante. Conheça os desafios e técnicas para criar uma nova
forma de liderança e gestão remota

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

18 encontros com conteúdos transformadores
13 | LIDERANÇA HUMANIZADA
Uma das grandes mudanças que chegaram junto com essa nova era é o fenômeno da humanização que vai muito além de colocar o ser
humano no centro de tudo. O nosso conceito de liderança humanizada vai te guiar nessa direção

14 | CICLO DO DIÁLOGO INTEGRAUM - PARTE I
Diálogo é a grande e talvez a mais importante habilidade de um líder. Conheça e utilize o nosso Metaciclo de Diálogo e comece a praticar e
a promover verdadeiras interações de desenvolvimento

15 | CICLO DO DIÁLOGO INTEGRAUM - PARTE II
Nessa segunda parte você continua a utilizar o nosso Metaciclo de Diálogo além de seguir com práticas. Vamos dialogar, melhorar as
narrativas e possibilitar que os melhores pensamentos e decisões sejam criados

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

18 encontros com conteúdos transformadores
16 | GESTÃO INTEGRAL
Chegou a hora de entender como as várias ferramentas, técnicas, metodologias já apresentadas se juntam sob o olhar do Metamodelo de
Integral de Gestão

17 | PAPEL DA NOVA LIDERANÇA
Um nova era exige um novo líder. Quais papéis serão exigidos em um mundo em constante mudança e transformação?

18 | CONSCIÊNCIA E CONHECIMENTO
Tudo acontece em ciclos e no encerramento da jornada vamos conhecer as características existentes em um ciclo e também as suas 7 fases.
É o momento de se planejar para um novo início, aquele em que você irá atuar como um líder integral

EU QUERO!

E OS WORKSHOPS COMPLEMENTARES? O QUE IREI APRENDER?

Para você aprofundar as principais abordagens da jornada
01 | TEORIA INTEGRAL

04 | POLARIDADES

Conheça a Abordagem Integral criada por Ken Wilber e
aprenda o quanto essa prática pode ser amplamente utilizada
para a criação de uma liderança mais humanizada

Muitos problemas que desejamos resolver são, na verdade,
polaridades que são insolúveis e infinitas. Aprenda a distinguir e
também a gerir e sustentá-las

02 | TEORIA U

05 | COMPLEXIDADE

O melhor modelo de inovação e transformação individual e
coletiva disponível. Amplie a sua capacidade de implementar
mudanças de forma consciente

A realidade se apresenta como uma complexidade crescente e dessa
forma se faz necessário conhecer metodologias que ajudem a navegar
nesse novo ambiente em que estamos inseridos

03 | FEMININO E MASCULINO

06 | LEIS SISTÊMICAS

Descubra a força e os benefícios do equilíbrio das energias
feminina e masculina, que estão presentes em todos nós e
geralmente polarizadas (com ênfase em apenas uma delas)

Bert Hellinger as chamava de "as ordens do amor". Entenda como
pertencimento, a hierarquia/precedência e o equilíbrio entre o que
oferecemos e recebemos afeta a nossa vida e as organizações

EU QUERO!

E TEM MAIS!

Além do seu desenvolvimento,
você adquire*:

Você também conhecerá novas e importantes teorias e
metodologias adotadas na jornada:

Resumo das aulas com conteúdo esquematizado e

Ambiente de pensamento

Leis sistêmicas, Bert Hellinger

referências bibliográficas

Antroposofia

Metodologias ágeis

●

Frameworks interativos

Barrett Model, Richard Barrett

Neurociência

●

Pôsteres com infográficos sobre os principais

Biomimética

PNL - Programação Neuro Linguística

Complexidade

Polaridades

temas da jornada

Comunicação não-violenta

Sistema Isor

Certificado do Integralmente Líder 🎓

Eneagrama das Personalidades

Teoria Integral, Ken Wilber

Humanocracia

Teoria U, Otto Scharmer

●

●

* todos em formato PDF

EU QUERO!

DEPOIMENTO DOS VETERANOS

Quem fez, recomenda.

“

Super recomendo!
Tive a honra de estar na turma 1.
Foi maravilhoso! Este curso é para qualquer
pessoa que quer desenvolver seu potencial e
estar mais preparado para o cenário
complexo que estamos inseridos hoje!
Não importa se você tem ou não um cargo de
liderança, o líder não precisa ter um cargo…
líder é líder!

Fernanda Jordão
Gerente de Sistemas
Turma 1 (set/20)

“

O Líder tem um papel fundamental em toda
organização. E o Integralmente Líder me
ajudou muito a ter uma visão ampla no
comportamento humano, objetivos,
capacidade de inovar e de se reinventar
sempre que necessário! A busca pelo

“

O Curso é fantástico. Abriu minha mente para um
novo modo de pensar no trabalho e na vida de forma
geral. Parabéns vocês são demais! Para quem busca
aprofundar seu autoconhecimento e desenvolver
técnicas de liderança, eu super recomendo o curso,
vai despertar sua consciência.

autoconhecimento (profundo!) nos
transforma!! Obrigada mais uma vez a

Fábio Sancti Brandão

integraum por toda transformação e

Advogado Sênior

resultados obtidos!

Turma 2 (dez/20)

Cintia Segadas
Procurement, Contract and Grant Manager
Turma 1 (set/20)

EU QUERO!

CONHEÇA OS FACILITADORES

Você não
estará sozinho
Do outro lado da sua tela, a dupla de
facilitadores do INTEGRALMENTE LÍDER
une experiência em liderança, vivência em
cargos de gestão e conhecimento das mais
emergentes práticas de desenvolvimento
humano.

Alexandre Marques
FORMAÇÃO:
●
Mackenzie - Administração de Empresas
●
Insper - Especialização (MBA) em Marketing
EXPERIÊNCIA: mais de 20 anos em níveis estratégicos e posições de C-Level.
Em sua mais recente experiência, atuou como Head de RH (CHRO).
LICENÇAS E CERTIFICADOS:
●
Coach - ICC - International Coaching Community
●
Master e Advanced Coach - Instituto Holos (Sistema ISOR ®)
●
Practitioner, Master Practitioner e Trainer – SBPNL
●
Integrative Enneagram Practitioner – iEQ9
●
Treinador Comportamental - IFT
●
Consultor em Cultura - Barrett Values Centre
●
Practitioner em Teoria U – Presencing Institute
●
Consultor e Facilitador Integral - MetaIntegral® Certification Program
●
Add Heart Facilitator – HeartMath Institute
●
Facilitador em Constelações Sistêmicas e Familiares pelo IPqHC/Evoluir

EU QUERO!

CONHEÇA OS FACILITADORES

Você não
estará sozinho
Do outro lado da sua tela, a dupla de
facilitadores do INTEGRALMENTE LÍDER
une experiência em liderança, vivência em
cargos de gestão e conhecimento das mais
emergentes práticas de desenvolvimento
humano.

Marcell Garabito
FORMAÇÃO:
●
FECAP - Comunicação Social (Hab.Publicidade e Propaganda)
●
FGV - Pós em Administração de Empresas
EXPERIÊNCIA: 15 anos de atuação no mercado bancário, sendo mais de 10 em
posição de gestão nas áreas de RH e Back Office. Em sua mais recente experiência,
atuou como Head de Treinamento e Desenvolvimento e Consultoria de RH.
LICENÇAS E CERTIFICADOS:
●
Advanced Coach pelo Instituto Holos (Sistema ISOR ®)
●
Especialização em Design Thinking - Echos
●
Consultor em Cultura - Barrett Values Centre
●
Facilitador certificado no método e materiais de LEGO® SERIOUS PLAY®.
●
Integrative Enneagram Practitioner – iEQ9

EU QUERO!

QUANDO COMEÇA?

Faça parte da próxima turma aberta
Apenas dois meses de dedicação você terá investido 62 horas no seu desenvolvimento!

TURMA 7
Online e ao vivo
ENCONTROS (18)

Carga
horária

JUNHO

JULHO

AGOSTO

36h

2, 7, 9, 14
21, 23, 28 e
30

5, 7, 12, 14
19, 21, 26 e
28

2e4

24h

11 e 25

2, 16,
23 e 30

Terças e quintas, das 20h às 22h

WORKSHOPS (6)
Sábados, das 9h às 13h

Transforme
sua empresa
Você pode levar o
INTEGRALMENTE LÍDER
para a sua empresa e obter as
condições especiais das
turmas corporativas.
Fale com a gente →

MENTORIA INDIVIDUAL

2h

De acordo com a sua preferência ;)

WhatsApp Business 11 97559-1443

EU QUERO!

QUANTO CUSTA?

O investimento mais justo e coerente

CONDIÇÕES PARA A TURMA 7

SIM, TEM DESCONTO!

INSCRIÇÃO RÁPIDA E SEGURA

R$ 2.600,00

10% para pagamentos à vista*

pela nossa página na Eventbrite:

(até 01/06/2022)

Valores especiais a partir de 5 pessoas

eventbrite.integraum.com.br →

Fale com a gente →

ou pelo nosso site:
integraum.com.br/integralmente-lider →

* Depósito bancário ou PIX
Para outras opções e parcelamento direto com a Integraum entre em contato conosco via WhatsApp Business 11 97559-1443

EU QUERO!

Juntos,
somos melhores
A Integraum entra com a originalidade na
integração de conhecimentos voltados ao
capital humano e nós juntamos forças para
transformar você e a sua organização

Siga nossas redes sociais e newsletter para
ficar por dentro da agenda de eventos
voltados à transformação pessoal:

Transforme-se com Encontros
integraum.com.br/encontros →

Conheça o nosso trabalho →
@integraumconsultoria
contato@integraum.com.br
WhatsApp Business 11 97559-1443

