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MyEtalent 
 
Sistema de desenvolvimento de talentos on-line: verdadeiro processo de coaching via web, 
para um processo estruturado de construção do plano de desenvolvimento individual e de 
uma visão positiva de futuro, no campo pessoal como profissional. 

 

INTRODUÇÃO 

 Boas-vindas 
 Apresentação do Programa 
 Aprendendo a usar a plataforma Unietalent 
 Meu Talento 
 Introdução 
 Construindo o seu perfil DISC 
 Preenchendo perfil DISC 
 Meu Perfil DISC 
 Forças e fraquezas 
 Ameaças e oportunidades 
 Encarando o espelho 
 O relatório perfil comportamental 
 Descrição gráfica do perfil 
 Talentos 
 Principal Talento 
 Desenvolvimento do seu talento 
 Análise descritiva do comportamento 
 Descreva o ambiente 
 Adaptar ao ambiente 
 Subfatores DISC 
 Uso positivo e negativo dos subfatores 
 Motivações 
 Motivações e fatores 
 Motivam e desmotivam 
 Perfis que se alavancam e perfis que se complementam 
 Complementam e alavancam 
 Inteligência emocional 
 Minha missão 
 Conclusão do módulo 
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MEU MUNDO 

 Introdução 
 O contexto de mundo 
 Mudança e impactos nas organizações e nas pessoas 
 Reflexão de Mudança 
 Resiliência 
 Eterno aprendiz em um mundo de mudanças 
 Gerenciamento da mudança pessoal 
 Custo da mudança 
 EU/SA 
 Minha EU S/A 
 Conclusão do módulo 

 

MEU TRABALHO 

 Introdução 
 O contexto do trabalho 
 Contexto da organização e do trabalho 
 A arquitetura do cargo 
 Dodecaedro – Perfil da Pessoa x Perfil do Cargo 
 Os 36 talentos 
 Preparando o plano de desenvolvimento 
 Zona de preocupação e de influência 
 Definindo zona de influência e zona de preocupação 
 Conclusão do módulo 

 
MEU DESENVOLVIMENTO 

 Introdução 
 Aprendizagem e mudança 
 O processo de aprendizagem e mudança 
 Do planejamento à ação 
 Cubo de Competências 
 Inteligências múltiplas 
 Inventário inteligências múltiplas 
 Medos e sombras 
 Identificando os medos e as sombras 
 Caminho do desperdício x caminho da alta performance 
 Plano de desenvolvimento individual 
 Criação do Plano de desenvolvimento comportamental 
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 Competências práticas 
 Competências cognitivas 
 Círculo de relações para crescimento 
 Círculo de relações 
 Conclusão do modulo 

 

MINHA VISÃO 

 Introdução 
 Por que não planejamos? 
 O poder da visão, por Joel Barker 
 A distinção entre sonho e fantasia 
 Princípios básicos para a construção de uma visão de futuro 
 Presente, passado e futuro 
 Futuro Desejado - 10 anos 
 Futuro Desejado - 12 meses 
 Futuro Desejado – Trimestre 
 Você hoje 
 Esforço 
 O que fará amanhã? 
 Monitorar ações 
 Reavalie e atualize seu planejamento 
 Comemore 
 Vítima ou protagonista de sua história? 
 Vítima ou protagonista? 
 Estratégia com base em cenários 
 Sonho x travessia e os tipos de realizadores 
 Objetivos e sonhos 
 Importância do planejamento e da visão de futuro 
 Serendipidade 
 O que aprendi? 
 Como posso avançar ainda mais? 
 Conclusão do módulo 
 PDI 
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