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Comunicação Assertiva e Criativa
Uma das melhores estratégias para criarmos e mantermos relações eficazes com outras 
pessoas é conhecermos as nossas tendências de comportamento e sermos capazes 
de compreender a forma como as pessoas com as quais interagimos se comportam 
perante as situações.

Comunicar assertivamente não significa estabelecer o mesmo processo de comunicação 
com diferentes tipos de pessoas. Isto porque, por exemplo, o que para uma pessoa é 
assertividade, para outra pode significar agressividade.

Neste curso, recorre-se à abordagem DISC, uma metodologia de análise de perfil 
comportamental, para explorar estratégias de comunicação e interação humana que 
contribuam para o estabelecimento de relações harmoniosas e construtivas.

Objetivos:
No final do curso os formandos deverão ser capazes de:
Compreender as características dos diferentes estilos comportamentais
Identificar o estilo comportamental predominante no seu interlocutor
Estabelecer processos de interação e comunicação eficazes com diferentes estilos 
comportamentais

Conteúdo Programático
1. Os diferentes estilos comportamentais
a) Os 4 fatores associados aos diferentes estilos comportamentais (Direção, Interação, 
Serenidade, Cumprimento)
b) A interseção dos diferentes fatores para a definição de perfis comportamentais
c) Características dos diferentes estilos comportamentais

2. O reconhecimento do estilo comportamental dos outros
a) A observação consciente
b) Características da comunicação verbal e não verbal dos diferentes estilos 
comportamentais

3. Comunicação e interação com diferentes estilos comportamentais
a) Desafios na interação entre diferentes estilos comportamentais
b) Estratégias para potenciar a eficácia na comunicação e interação com diferentes 
estilos comportamentais

Duração:
6 horas, distribuídas por 3 sessões (online síncronas) de 2 horas cada.
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Metodologia Pedagógica:

Este curso será implementado na modalidade online, no âmbito da qual é adotada uma 
estratégia muito semelhante a uma intervenção presencial, que assenta em sessões 
síncronas (em direto) em que se privilegia a interação entre os diferentes intervenientes.

Nestas sessões síncronas, formador e participantes estão juntos online através de um 
sistema de videoconferência, onde são abordados os conteúdos de forma prática e 
interativa.

Em termos de suporte tecnológico, a TecMinho disponibilizará as necessárias plataformas 
(plataforma de elearning Moodle e plataforma de videoconferência Zoom, bem como 
um conjunto de ferramentas de suporte, tais como o Miro, Padlet, Slido, entre outras.

Este curso contempla um relatório individual sobre o seu perfil comportamental, 
contemplando, nomeadamente:

• Gráfico de perfil natural e adaptado
• Características de estilo pessoal
• Características dos contextos onde tende a ter mais sucesso
• Contextos onde será mais desafiante a sua adaptação
• Tendências de relacionamento com os outros
• Tendências de motivação
• Contributo que pode dar para uma equipa / organização
• Áreas que pode necessitar de reforçar

Formador:  Paulo Silva
Mestre em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Minho e Licenciado em 
Educação – especialização em Recursos Humanos e Gestão da Formação, pela mesma 
universidade. Possui uma Certificação Internacional em Coaching pela International 
Coaching Communnity (ICC) e uma Certificação Internacional de Practitioner em PNL 
(Programação Neuro Linguística) pelo Instituto Holandês de PNL (NTI-NLP). Possui, também 
uma Certificação Internacional como Analista de Perfil Comportamental DISC pelo 
InterDisc International. Tem desenvolvido ao longo dos cerca de 25 anos de experiência 
profissional, atividade enquanto consultor de empresas e de outras organizações 
na área da formação e das várias áreas do desenvolvimento organizacional. Foi 
docente no ensino superior (Universidade do Minho), durante cerca de 6 anos nas 
áreas de recursos humanos, gestão da formação e pedagogia. Coordenou e interveio 
enquanto investigador em projetos (nacionais e internacionais) de investigação sobre 
competências, perfis profissionais e formação. É autor e co-autor de publicações nas 
áreas das competências, das políticas e práticas de formação e perfis profissionais. Ao 
longo da sua carreira implementou, enquanto formador, milhares de horas em diversos 
domínios, destacando-se a área de gestão de recursos humanos e desenvolvimento 
humano. Durante uma parte significativa da sua experiência profissional tem assumido 
a responsabilidade de gestão de equipas. É coordenador do Serviço de Carreira e 
Desenvolvimento Profissional e da área de Desenvolvimento Organizacional da TecMinho
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