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Certificação em Gestão Comportamental DISC 
Módulo Atração 
Aprenda a utilizar todo o potencial da metodologia DISC e do Sistema Etalent Pro. Curso 
online e com encontros ao vivo. Saiba como otimizar o tempo. Encontre a pessoa certa para 
o lugar certo, através de apoio tecnológico com base comportamental. 

 

INTRODUÇÃO 

 Boas-vindas 
 Reflexão e análise 
 RH estratégico e Gestão de Pessoas 
 [Exercício] Em sua organização, a Gestão de Pessoas é vista como 

estratégica? 
 Apresentação do programa 
 A metodologia e seus benefícios 
 Etalent Pro 
 Perfil Comportamental DISC 
 Conclusão do Capítulo 

 

CUBO DE COMPETÊNCIAS 

 O que você irá aprender 
 O consultor Disc Etalent 
 O grande desafio das empresas 
 [Exercício] Marque verdadeiro ou falso 
 O Cubo de Competências 
 Resultados 
 [Exercício] Análise de situação - Processo seletivo 
 Conclusão do Capítulo 

 
METODOLOGIA DISC 

 O que você irá aprender 
 Acesse sua conta e conheça o seu perfil 
 Surgimento do DISC 
 [Exercício] Identificação com o perfil comportamental 
 DISC - Uma metodologia consagrada 
 Fatores DISC 
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 [Exercício] Identifique o gráfico DISC correspondente 
 [Exercício] Intensidade dos fatores no gráfico DISC 
 Subfatores DISC 
 [Exercícios] Subfatores 
 [Exercício] Dodecaedro de Subfatores 
 Conclusão do Capítulo 

 

LEITURA SISTÊMICA 

 O que você irá aprender 
 Os gráficos DISC 
 Gráfico de Mudança - Um olhar especial 
 Leitura sistêmica - Gráficos DISC no Etalent PRO 
 [Exercício] Complete as lacunas 
 Praticar a missão como Consultor DISC Etalent 
 Situações Especiais 
 [Exercício] Situações especiais 
 [Exercício] Etalent PRO - Situações Especiais 
 [Exercício] Análise Gráfica 
 Breve Devolutiva 
 [Exercício] Feedback dos seus convidados sobre a Devolutiva recebida 
 [Exercício] Autoavaliação sobre sua desenvoltura na Devolutiva 
 Conclusão do Capítulo 

 

ARQUITETURA DE CARGOS 

 O que você irá aprender 
 Squads 
 Perfil Comportamental do cargo 
 Etalent Pro: Perfis DISC de cargo 
 [Exercício] Perfil DISC de Cargo 
 Métodos para criação do perfil comportamental de cargos 
 Outras informações sobre o cargo 
 [Exercício] Criação de perfil de cargo no Sistema Etalent PRO 
 Comparação - Cargo criado e cargo referência 
 [Exercicio] Autoavaliação - Criação de perfil de cargo 
 Conclusão do Capítulo 
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 O que você irá aprender 
 O impacto do processo de Atração no índice de Turnover 
 [Exercício] Calculadora de Turnover 
 Funil Etalent e Relatórios Etalent Pro 
 [Exercício] Diagnóstico 
 Conhecendo as análises 
 [Exercício] Funil ETALENT 
 Relatórios e Créditos 
 Planejamento 
 Recrutamento 
 [Exercício] Recrutamento: Triagem 
 Seleção 
 [Exercício] Recrutamento: Correlação 
 [Exercício] Dinâmica de Grupo 
 [Exercício] Entrevista de Seleção 
 [Exercício] Contratação do Candidato 
 [Exercício] Praticar o conhecimento obtido 
 Conclusão do Capítulo 
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Certificação em Gestão Comportamental DISC 
Módulo Educação 
Um mergulho na metodologia DISC para potencializar talentos e realizar na prática um 
processo de desenvolvimento sustentável. Saiba como integrar, treinar e combinar talentos 
para melhores resultados. Tem como requisito obrigatório o Módulo Atração. 

 

MODELO DE DOIS EIXOS 

 Introdução 
 Modelo de dois eixos - atitude provável 
 Atividade assertividade e ponderação 
 Intensifica x minimiza 
 [Exercício] fator intensificado ou minimizado 
 Modelo de dois eixos - percepcção do ambiente 
 [Exercício] assertividade/ponderação e controle/abertura 
 Modelo de dois eixos e o mapa de talentos 
 [Exercício] conhecendo sua empresa 
 Mapa de talentos do time 
 [Exercício] talentos do grupo 
 Conclusão do Capítulo 

 

ONBOARDING 

 Introdução 
 Employee experience e o processo de onboarding 
 O uso das devolutivas no processo de onboarding 
 Devolutiva individual 
 [Exercício] Praticando devolutiva individual 
 Etapas da devolutiva individual 
 Devolutiva coletiva ou em grupo 
 Devolutiva de times 
 [Exercício] Perfil de equipe 
 Conclusão do capítulo 
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 Introdução 
 Boas práticas 
 Avaliação dos colaboradores 
 [Exercício]Correlação ao cargo 
 Formação de time 
 [Exercício] Alavancagem e complemento 
 Desenvolvendo o cubo de competências 
 Plano de desenvolvimento comportamental 
 Treinamento 
 [Exercício] Aplicação de treinamento 
 Trilhas de aprendizagem 
 Coaching, mentoring e couseling 
 [Exercício] Fator comportamental 
 soft skills em áreas específicas 
 [Exercício] Relacionamento 
 Conclusão do capítulo 

 

GESTÃO COMPORTAMENTAL APLICADA NA JORNADA DO 
COLABORADOR 

 Introdução 
 [Exercício] Objetivos 
 Processo sucessório 
 [Exercício] Organizando processo sucessório 
 Assessment center ETALENT 
 Remanejamento de pessoas 
 [Exercício] Remanejamento interno 
 Perfis de liderança 
 [Exercício] Perfil comportamental 
 Reconhecimento e motivadores 
 [Exercício] Motivadores 
 Desligamento de pessoas 
 [Exercício] Outplacement 
 Aposentadoria e pós-carreira 
 [Exercício] Talentos e pós-carreira 
 Conclusão do capítulo 

 

 

https://uni.etalent.com.br/
mailto:unietalent@etalent.com.br
tel:+552139616900
tel:+551148782121
tel:+554130230220

	INTRODUÇÃO
	 Boas-vindas
	 Reflexão e análise
	 RH estratégico e Gestão de Pessoas
	 [Exercício] Em sua organização, a Gestão de Pessoas é vista como estratégica?
	 Apresentação do programa
	 A metodologia e seus benefícios
	 Etalent Pro
	 Perfil Comportamental DISC
	 Conclusão do Capítulo

	CUBO DE COMPETÊNCIAS
	 O que você irá aprender
	 O consultor Disc Etalent
	 O grande desafio das empresas
	 [Exercício] Marque verdadeiro ou falso
	 O Cubo de Competências
	 Resultados
	 [Exercício] Análise de situação - Processo seletivo
	 Conclusão do Capítulo

	METODOLOGIA DISC
	 O que você irá aprender
	 Acesse sua conta e conheça o seu perfil
	 Surgimento do DISC
	 [Exercício] Identificação com o perfil comportamental
	 DISC - Uma metodologia consagrada
	 Fatores DISC
	 [Exercício] Identifique o gráfico DISC correspondente
	 [Exercício] Intensidade dos fatores no gráfico DISC
	 Subfatores DISC
	 [Exercícios] Subfatores
	 [Exercício] Dodecaedro de Subfatores
	 Conclusão do Capítulo

	LEITURA SISTÊMICA
	 O que você irá aprender
	 Os gráficos DISC
	 Gráfico de Mudança - Um olhar especial
	 Leitura sistêmica - Gráficos DISC no Etalent PRO
	 [Exercício] Complete as lacunas
	 Praticar a missão como Consultor DISC Etalent
	 Situações Especiais
	 [Exercício] Situações especiais
	 [Exercício] Etalent PRO - Situações Especiais
	 [Exercício] Análise Gráfica
	 Breve Devolutiva
	 [Exercício] Feedback dos seus convidados sobre a Devolutiva recebida
	 [Exercício] Autoavaliação sobre sua desenvoltura na Devolutiva
	 Conclusão do Capítulo

	ARQUITETURA DE CARGOS
	 O que você irá aprender
	 Squads
	 Perfil Comportamental do cargo
	 Etalent Pro: Perfis DISC de cargo
	 [Exercício] Perfil DISC de Cargo
	 Métodos para criação do perfil comportamental de cargos
	 Outras informações sobre o cargo
	 [Exercício] Criação de perfil de cargo no Sistema Etalent PRO
	 Comparação - Cargo criado e cargo referência
	 [Exercicio] Autoavaliação - Criação de perfil de cargo
	 Conclusão do Capítulo

	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
	 O que você irá aprender
	 O impacto do processo de Atração no índice de Turnover
	 [Exercício] Calculadora de Turnover
	 Funil Etalent e Relatórios Etalent Pro
	 [Exercício] Diagnóstico
	 Conhecendo as análises
	 [Exercício] Funil ETALENT
	 Relatórios e Créditos
	 Planejamento
	 Recrutamento
	 [Exercício] Recrutamento: Triagem
	 Seleção
	 [Exercício] Recrutamento: Correlação
	 [Exercício] Dinâmica de Grupo
	 [Exercício] Entrevista de Seleção
	 [Exercício] Contratação do Candidato
	 [Exercício] Praticar o conhecimento obtido
	 Conclusão do Capítulo
	 Introdução
	 Modelo de dois eixos - atitude provável
	 Atividade assertividade e ponderação
	 Intensifica x minimiza
	 [Exercício] fator intensificado ou minimizado
	 Modelo de dois eixos - percepcção do ambiente
	 [Exercício] assertividade/ponderação e controle/abertura
	 Modelo de dois eixos e o mapa de talentos
	 [Exercício] conhecendo sua empresa
	 Mapa de talentos do time
	 [Exercício] talentos do grupo
	 Conclusão do Capítulo
	 Introdução
	 Employee experience e o processo de onboarding
	 O uso das devolutivas no processo de onboarding
	 Devolutiva individual
	 [Exercício] Praticando devolutiva individual
	 Etapas da devolutiva individual
	 Devolutiva coletiva ou em grupo
	 Devolutiva de times
	 [Exercício] Perfil de equipe
	 Conclusão do capítulo

	EDUCAÇÃO CORPORATIVA
	 Introdução
	 Boas práticas
	 Avaliação dos colaboradores
	 [Exercício]Correlação ao cargo
	 Formação de time
	 [Exercício] Alavancagem e complemento
	 Desenvolvendo o cubo de competências
	 Plano de desenvolvimento comportamental
	 Treinamento
	 [Exercício] Aplicação de treinamento
	 Trilhas de aprendizagem
	 Coaching, mentoring e couseling
	 [Exercício] Fator comportamental
	 soft skills em áreas específicas
	 [Exercício] Relacionamento
	 Conclusão do capítulo
	 Introdução
	 [Exercício] Objetivos
	 Processo sucessório
	 [Exercício] Organizando processo sucessório
	 Assessment center ETALENT
	 Remanejamento de pessoas
	 [Exercício] Remanejamento interno
	 Perfis de liderança
	 [Exercício] Perfil comportamental
	 Reconhecimento e motivadores
	 [Exercício] Motivadores
	 Desligamento de pessoas
	 [Exercício] Outplacement
	 Aposentadoria e pós-carreira
	 [Exercício] Talentos e pós-carreira
	 Conclusão do capítulo


