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Escola conquer inteligencia emocional entrar

Inteligência Emocional ConquerA escola de negócios Conquer disponibiliza gratuitamente, até o dia 10 de maio, a inscrição para o curso de Inteligência Emocional. A programação é dividida em sete módulos, com duração total de oito horas.Com aulas gravadas, o curso conta com professores como Marcos Piangers, autor do livro “O Papai É Pop”;
Geraldo Rufino, presidente do conselho da JR Diesel; e Gustavo Caetano, CEO da Sambatech. Os alunos têm acesso a ferramentas práticas para absorver os conteúdos, material didático para download e recebem certificado de conclusão do curso.Entre os temas trabalhados estão os pilares da inteligência emocional, adaptabilidade em tempos de
crise, autoconhecimento e autogestão, empatia, ciência da felicidade, gerenciando relacionamentos e liderança em tempos de incertezas. As inscrições estão abertas pelo site. O curso de Inteligência Emocional da Conquer, escola digital de negócios da nova economia, está com as inscrições gratuitas até 10 de maio. Originalmente, as aulas custam R$
1.960, mas a startup resolveu liberar gratuitamente o conteúdo pela segunda vez na pandemia – a empresa já havia feito isso em abril de 2020. “Estamos diante do maior desafio de nossas vidas e não imaginávamos que ele duraria por tanto tempo. Oferecer um dos nossos principais produtos de forma gratuita foi um dos caminhos que encontramos
para promover uma corrente do bem e ajudar a alcançar ainda mais pessoas”, afirma Hendel Favarin, um dos fundadores da escola. O curso tem oito horas, é dividido em sete módulos e trata de temas como gerenciamento de estresse, capacidade de adaptação, desenvolvimento de empatia e trabalho em equipe. Entre os professores estão Izabella
Camargo, jornalista e autora do livro sobre saúde mental Dá um Tempo, Geraldo Rufino, ex-catador de latinha que se tornou empresário no ramo da reciclagem e hoje é presidente do conselho da JR Diesel e autor do livro O Catador de Sonhos, Patricia Tourinho, business partner da Johnson & Johnson e Ricardo Basaglia, diretor geral da Michael
Page. Os alunos recebem certificado ao final do curso e as inscrições devem ser feitas neste site (clique aqui). Quer ter acesso a todos os conteúdos exclusivos de VOCÊ RH? É só clicar aqui para ser nosso assinante. Continua após a publicidade CursosCursos onlineInteligência emocional * Recebido na caixa de entrada por volta das 06:06 pelo the
news.Você se considera uma pessoa ansiosa?Se a resposta foi “sim”, seja bem-vindo ao clube. Segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo;Nosso país também é o segundo no ranking de burnout, que se tornou uma doença do trabalho este ano. Além disso, 53% dos brasileiros tiveram uma piora no seu bemestar mental de 2020 a 2021.Não se pode controlar as adversidades da vida e os desafios que surgem, mas há uma forma mais equilibrada de encarar os desafios, tornando-se mais adaptável e resiliente. Qual o segredo, the news? Melhorar sua Inteligência Emocional, que inclusive, segundo pesquisas, está relacionada a 58% do desempenho
profissional.A solução… A Conquer liberou DE GRAÇA o curso Inteligência Emocional 2.0 — Saúde mental, autoconhecimento e resiliência, que custaria R$ 1.560.Se você quer aprender a usar as emoções a seu favor, clique aqui e se inscreva Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para coletar dados durante a navegação para
melhorar a sua experiência em nossos serviços. Saiba mais em nossa Política de privacidade e Cookies.ESTOU CIENTE Um curso deFinanças Pessoaiscompleto.faça loginUma revolução para todos.Desenvolvemos uma metodologia que identifica o seu nível de conhecimento e organização em finanças pessoais. Você realiza um diagnóstico, nossos
algoritmos cruzam os resultados e criam uma trilha de aprendizado personalizada para você.Esse pode ser o início de uma revoluçãosf. Ato ou efeito de revolucionar; realizar mudanças profundasA revolução separa o velho do novo. Ela é o marco de uma transformação necessária e urgente.Conheça nossos professoresEconomista, Empresário e Extécnico da Seleção Brasileira de Vôleide 12x R$ 590 porAté 12x de R$ 470Horário das aulas :: 19h - 22h15Modalidade :: Online - ao vivo Exclusivo a 20 alunos/turmaFAZER MINHA INSCRIÇÃOValor reduzido durante a pandemia! 20% OFFA escola de negócios da nova economia. A Conquer também é para empresasConfira algumas que confiam em
nossos treinamentos 01. Metodologia própria validada pelas principais empresas do país - com a utilização de ferramentas, cases e projetos práticos que garantem o seu aprendizado;02. Conteúdos - atuais, práticos e relevantes para o seu desenvolvimento profissional;03. Professores - todos profissionais de mercado, treinados dentro da nossa
metodologia e que vivem na prática o que ensinam.LEVE A CONQUER PARA SUA EMPRESA01. Curso personalizado para sua realidade02. Professores de destaque no mercado04. Ferramentas práticas de aplicação imediataquero me inscreverInscrições gratuitas até 27/07/20A nossa revolução é pela liberdade financeira. Ela é para todos e todas.
Mas ela começa com você!Os professores do curso de finanças pessoais da Conquer são profissionais referência no mercado e especialistas em finanças, que vivem na prática tudo o que ensinamA Conquer nasceu da nossa insatisfação com o ensino tradicional - faculdades e pós-graduações - por focarem muito na teoria e pouco na prática e por
estarem desatualizadas com as necessidade atuais de mercado. A Conquer possui 3 pilares:Sobre o curso de finanças pessoais da ConquerClique e conheça as trilhas do curso:Quer organizar as finançasTem interesse em investirQuer investir mais e melhorDiretor de Vendas @FacebookHead Customer Experience @ConquerEmpreendedora e
Comentarista @SPTVGerente de Compras para América Latina @Dal-TileGerente de Planejamento Financeiro @Grupo BoticárioMódulos exclusivos para cada trilhaConteúdo atual e adaptado a cada uma das trilhasAulas com experts em disciplina e finançasConjunto de ferramentas para você aplicar o conhecimento na prática e obter resultados
imediatos Materiais que te ajudam a organizar seu ritmo de aprendizadoCertificado reconhecido pelo mercado para você colocar no currículo e no LinkedInMasterclass exclusiva para alunos Conquer com convidados especiais Professores de referência no mercadoProfissionais que vivem na prática o que ensinamMaterial disponibilizado em formato
digital para todos os módulos do cursoComo o curso de finanças pessoais é personalizado, os professores podem variar de acordo com o resultado do seu diagnósticoCurso personalizado para sua realidadeProfessores de destaque no mercadoMasterclass ao vivoFerramentas práticas de aplicação imediataConteúdos bônusCertificado
ConquerInscrições gratuitas até 27/07/2020inscreva-se jáCurso personalizado para sua realidadeProfessores de destaque no mercadoMasterclass ao vivoFerramentas práticas de aplicação imediataConteúdos bônusCertificado Conquerfazer loginA escola de negócios da nova economia© 2020 CONQUER. Todos os direitos reservadosSuporte e
Dúvidas? Clique aqui+ Cursos CONQUER onlineLiberamos de forma gratuita o curso de finanças pessoais completo.Com trilhas de aprendizado personalizadas, o curso de Finanças Pessoais ensina você a organizar suas receitas e gastos, criar um bom planejamento financeiro e investir seu dinheiro de forma estratégica para conquistar sua liberdade
financeira. Sobre o curso de finanças pessoais da ConquerINSCREVA.SEINSCREVA.SEMATRICULE.SE Para quem é esse curso? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Testadipiscing elit. Morbi eu interdum diam. Donec interdum porttitor risus non bibendum. Maecenas sollicitudin eros in quam imperdiet placerat. Cras justo purus, rhoncus nec
lobortis ut, iaculis vel ipsum. Donec dignissim arcu nec elit faucibus condimentum. Donec facilisis consectetur enim sit amet varius. Pellentesque justo dui, sodales quis luctus a, iaculis eget mauris. Aliquam dapibus, ante quis fringilla feugiat, mauris risus condimentum massa, at elementum libero quam ac ligula. Pellentesque at rhoncus dolor. Duis
porttitor nibh ut lobortis aliquam. Nullam eu dolor venenatis mauris placerat tristique eget id dolor. Quisque blandit adipiscing erat vitae dapibus. Nulla aliquam magna nec elementum tincidunt. Second Accordion heading Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu interdum diam. Donec interdum porttitor risus non bibendum.
Maecenas sollicitudin eros in quam imperdiet placerat. Cras justo purus, rhoncus nec lobortis ut, iaculis vel ipsum. Donec dignissim arcu nec elit faucibus condimentum. Donec facilisis consectetur enim sit amet varius. Pellentesque justo dui, sodales quis luctus a, iaculis eget mauris. Aliquam dapibus, ante quis fringilla feugiat, mauris risus
condimentum massa, at elementum libero quam ac ligula. Pellentesque at rhoncus dolor. Duis porttitor nibh ut lobortis aliquam. Nullam eu dolor venenatis mauris placerat tristique eget id dolor. Quisque blandit adipiscing erat vitae dapibus. Nulla aliquam magna nec elementum tincidunt. Third Accordion heading Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi eu interdum diam. Donec interdum porttitor risus non bibendum. Maecenas sollicitudin eros in quam imperdiet placerat. Cras justo purus, rhoncus nec lobortis ut, iaculis vel ipsum. Donec dignissim arcu nec elit faucibus condimentum. Donec facilisis consectetur enim sit amet varius. Pellentesque justo dui, sodales
quis luctus a, iaculis eget mauris. Aliquam dapibus, ante quis fringilla feugiat, mauris risus condimentum massa, at elementum libero quam ac ligula. Pellentesque at rhoncus dolor. Duis porttitor nibh ut lobortis aliquam. Nullam eu dolor venenatis mauris placerat tristique eget id dolor. Quisque blandit adipiscing erat vitae dapibus. Nulla aliquam
magna nec elementum tincidunt. Aqui você encontra as respostasAs aulas do curso são gravadas e a masterclass será transmitida ao vivo ou estará disponível a gravação.01As aulas são gravadas ou ao vivo?O curso é composto por 10 módulos e uma masterclass (ao vivo ou gravada). O tempo médio de dedicação para conclusão do curso é de
aproximadamente 12 horas. 02Qual a carga horária do curso? 03Por quanto tempo as aulas vão ficar disponíveis? O seu acesso a plataforma para assistir às aulas ficará ativo por 4 meses após a compra, então até esse prazo as aulas ficarão disponíveis para você ver e rever quantas vezes quiser.04Como faço para acessar as aulas?A plataforma está
disponível para ser utilizada pelo celular ou pelo computador. Ainda assim, para que a sua experiência com a Conquer Online seja ainda melhor, recomendamos que assista as aulas pelo computador ou notebook. 05Posso tirar dúvidas com os professores durante o curso?No portal do aluno, você terá acesso a um fórum exclusivo para troca de
experiências e tirar dúvidas relacionadas ao curso.
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