IMERSÃO

PROGRAMA
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QUEM SOMOS

Fundada em 1993 por Marco Antônio Gramigna
e Maria Rita Gramigna, a MRG se firmou no
mercado como uma empresa que oferece
serviços

diferenciados,

inovadores

e

de

qualidade no que se refere à Gestão de
Pessoas.

2
DIREÇÃO

Marco Antônio Gramigna
Diretor Administrativo-financeiro
marcogramigna@terra.com.br
(31) 25159485

Maria Rita Gramigna
Diretora Técnica
ritamrg@terra.com.br

(31) 25159475

SEDE: Belo Horiconte/MG
www.mrg.com.br
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REPRESENTAÇÃO MRG

NORDESTE

Emidio Rebêlo – Diretor Regional

E-mail: emidiomrg@terra.com.br
(79) 9 9113 8546

Taissa Amorim – Diretora regional

E-mail: taissamrg@terra.com.br
(79) 9 9113 8546

REPRESENTAÇÃO MRG SUL
Brasil Jogos de Empresa
Lucimar José dos Santos
E-mail: santos@volareseguro.com.br
(47) 98422-4555 Fixo 3433-4280
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NOSSA MISSÃO:
Atuar

na área de gestão de pessoas em diversos

mercados, através de parcerias sólidas e duradouras,
contribuindo para o desenvolvimento do capital intelectual
como fonte inesgotável de criatividade e saber.

VISÃO:
Ser empresa referência em Gestão de Pessoas por
Competências e Coaching com Foco em Competências.

VALORES:
Seriedade,

confiabilidade,

compromisso,

qualidade, ética, transparência, parceria.

excelência,
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INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA-HORÁRIA: 10 horas, desenvolvidas em um o dia de
imersão.
PÚBLICO-ALVO:

• Profissionais que atuam como facilitadores de grupos, em
programas de treinamento e seleção.
• Educadores que desejam dinamizar suas aulas com o uso
de jogos e dinâmicas.
• Profissionais que trabalham
enriquecer seu currículo.

com

grupos

e

desejam

• Máximo 30 participantes por turma.

RESULTADOS GARANTIDOS

Aplicação imediata
dos jogos e
dinâmicas
praticados durante
o curso.

Adoção da
metodologia do
Ciclo da
Aprendizagem
Vivencial - CAV

Dinamização e
criatividade nas
atividades
relativas a
capacitação,
treinamentos e
palestras.
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FACILITADORA
MARIA RITA GRAMIGNA

• Diretora Presidente do grupo MRG/IGP – Instituto de Gestão de
Pessoas, desde 1993.
• Diretora de Relações Institucionais da ABRACOACHES –
Associação Brasileira de Coaches (2017).
• Mestre em Criatividade Aplicada Total, pela Universidade de
Santiago de Compostela/Espanha.
• Pedagoga e pós-graduada em Administração de Recursos
Humanos.
• Formação Internacional em Coaching pelo ICL - Instituto de
Coaching e Linguistica/Portugal.
• Coach associada do ICF- International Coach Federation.
• Pioneira na organização e difusão da metodologia de Jogos de
Empresa no Brasil, desde 1984, quando coordenou projetos de
desenvolvimento gerencial na Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais.
• Idealizadora do modelo de competências MRG - Maria Rita
Gramigna, com aplicação no Brasil desde 1997.
• Idealizadora da Metodologia MRG dos cursos de Certificação
Internacional em Coaching com foco nas ferramentas de
competências (2014), com chancela da METAFORUM
INTERNACIONAL/Alemanha e ABRACOACHES - Associação
Brasileira de Coaches.
• Idealizadora do COPAJOG - Congresso Pan-Americano de Jogos
de Empresa e Criatividade (versões 1997, 1999, 2001 e 2017).
• Professora em diversos MBA e Pós-Graduação em instituições
brasileiras com os temas Gestão por Competências, Jogos de
Empresa e Coaching Executivo com Foco nas Ferramentas de
Competências.
• Professora convidada no Mestrado em Criatividade Aplicada Total
da Universidade Fernando Pessoa em Porto/Portugal, com o tema
Jogos de Empresa.
• Membro correspondente da Academia de Letras do Brasil –
Seccional Suíça, grau de acadêmica, cadeira 118.
• Colaboradora honorária” da Revista HUMANIDADES” Lisboa/Portugal (2014).
• Conferencista e facilitadora em eventos nacionais e internacionais
• Autora de diversos livros na área de gestão e administração

DIFERENCIAL DESTA IMERSÃO
• Instrutora com experiência de mais de 30 anos na
metodologia de Jogos de Empresa, com livros
publicados.

• Tema validado pelo mercado e oferecido desde a década
de 80, em eventos abertos e “in company”, com
excelentes avaliações.
• Metodologia essencialmente prática, onde o aprendizado
é oferecido através vivências simuladas, exposições
interativas, painéis e discussão e fóruns conclusivos.
• Jogos e vivências adequadas a cada fase dos grupos
1.

Atividades para a fase de inclusão.

2. Atividades para a fase de controle.
3. Atividades para a fase de maturidade.
•

Bibliografia específica e produzida pela instrutora.

•

Cessão de conteúdos para uso pós-curso: atividades
da imersão, slides, videos, mensagens e músicas (os
participantes trazem pendrive virgem
e estes
conteúdos são gravados durante o evento).
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PROGRAMA
CONTEÚDO: 12 a 16 horas, com certificado de 20 horas
(projeto de aplicação prática pós evento)
• Abertura do evento com atividades de inclusão e acolhimento
• Jogos de empresa: conceituação, abrangência, cuidados, tipos
e aplicabilidade.
• Praticagem:
 Jogos para a fase de inclusão: acolhimento, integração
e apresentação.
 Jogos para desenvolvimento de competências.
 Jogos para a fase de encerramento de eventos.
• Metodologia CAV – Ciclo da Aprendizagem Vivencial para
aplicação nos Jogos de Empresa: .
.

ALGUNS DEPOIMENTOS
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CORREIOS
"O curso foi de extrema importância para minha atualização na área de
treinamento corporativo, bem como validou ações relativas ao conteúdo
abordado."
Luiz Henrique Farinazzo Lorza – Profissional da área de treinamento

HERING
(Sobre o curso de Jogos e Vivências para Treinamento)
“O treinamento foi ótimo. Linguagem clara e objetiva. Atendeu minhas
expectativas e necessidades”.
Bruna Martins – Profissional de Treinamento

“Gostei muito principalmente porque foi um curso muito dinâmico além do
material didático. Ótima a ideia do pendrive“
Empresa:
Prado
Aluminio
Industria
e
Comercio
Ltda
Nome: Ana Paula Freire Franco

"Uma vivencia extraordinária diante de um ótimo atendimento e
conhecimentos riquíssimos!“
Empresa:
Prefeitura
Municipal
de
Piacatu/SP
Nome: Jonas Feltrin

"Treinamento muito rico de passo a passo e consultora muito acessível. Faz
toda a diferença no entrosamento com o grupo.“
Empresa: Grupo Triunfo
Nome: Lisia Prado

BASE CONCEITUAL

BIBLIOGRAFIA DE APOIO
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O CERTIFICADO
Será encaminhado após o evento, em formato digital, àqueles
que comparecerem em 100% do tempo.

Workshop de Imersão em Jogos de Empresa

(47) 98442 4555

