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I. Noções básicas de mentoria
II. Ser mentor
III. Estilos e ferramentas de mentoria

IV. Boas práticas e tendências
     inovadoras em mentoria

V. Gestão de um programa 
    de mentoria

VI. Supervisão e apoio ao mentor

Conteúdos: Destinatários:
18h  
presenciais

12h 
à distância

 

Calendário do curso:
Mês Investimento

Setembro de 2020. Consultar

Ficou interessado/a? Manifeste o seu 
interesse e garanta a sua participação nas 
edições do ano 2020 – registe os seus dados, 
preenchendo o questionário aqui.

Gestores de Programas de Mentoria

Profissionais de Organizações 
(públicas, privadas ou sem fins não 
lucrativos) que desejam implementar 
um programa de mentoria. 30h

A mentoria é um processo baseado no desenvolvimento de competências, que combina orientação, aconselhamento e apoio emocional. 
A finalidade deste curso de formação é capacitar organizações e profissionais para a implementação de um modelo de mentoria.
Os seus objetivos são:
• Promover e uniformizar o conceito de mentoria e suas estratégias;
• Planear a implementação de um programa de mentoria;
• Preparar os participantes (coordenadores) para uma mentoria eficaz.

12h 
assíncronas

24h 12h 
síncronas

preenchendo o questionário aqui.

Para conhecer o programa de formação detalhado, clique aqui.

As organizações (públicas, privadas ou sem fins lucrativos) investem em larga escala no apoio à população que acompanham: tanto aos 
seus beneficiários, como aos recursos humanos que veiculam esse apoio. A inovação e a introdução de abordagens diferenciadoras são 
valores cada vez mais presentes. A mentoria é um processo baseado no desenvolvimento de competências, com comprovado sucesso. 
A finalidade deste curso de formação é capacitar organizações e profissionais para a implementação de um modelo de mentoria.
O curso é realizado 100% à distância.

Descrição e objetivo:

Gestão de Programas de Mentoria

Novembro, 2020*

*O curso só se realiza com um mínimo de 8 formandos.

85€

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewvcMrYfmQoucfQWQCqM_4tK-Qj1vOx-ExNgtZB5LjuhJHAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewvcMrYfmQoucfQWQCqM_4tK-Qj1vOx-ExNgtZB5LjuhJHAw/viewform
http://aproximarcapacita.pt/learning/courses/CATALOGODECURSOS/document/Programas_2019/APR_PRG_GESTORES_MENTORIA_ONLINE_final.pdf?cidReq=CATALOGODECURSOS&id_session=0&gidReq=0&origin=

