
Programação 

Destinado a profissionais da área de RH 

(Gestão de Pessoas)



INFORMAÇÕES GERAIS

CARGA-HORÁRIA: 32 horas, desenvolvidas em quarto módulos de 08 horas.

PÚBLICO-ALVO:

• Profissionais que atuam na área de Recursos Humanos e desejam ferramentas

práticas e eficazes para a identificação da “pessoa certa para o lugar certo” (Seleção)

e para capacitação com foco em competências..

• Empresários que se responsabilizam pelas competências de suas equips, que

contratam pessoas diretamentee e desejam ser assertivos nas suas práticas.

OBSERVAÇÃO: as ferramentas repassadas podem ser usadas por todos os

profissionais certificados.

RESULTADOS GARANTIDOS

Aplicação imediata
das ferramentas

praticadas durante
o curso.

Enriquecimento
das atividades

nos programas de 
capacitação de 

pessoal.



DIFERENCIAL DESTE CURSO

• Repasse de ferramentas para uso nos diversos programas da área de

gestão de pessoas, sem custos adicionais.

• Metodologia essencialmente prática, onde o aprendizado é oferecido

através de trabalhos em equipe, simulados, jogos de empresa, exposições

interativas, aplicação de inventários com análise de resultados e outras

atividades participativas.

• O conteúdo da certificação tem como referencial o modelo de Gestão de

Pessoas por Competências da MRG, desenhado em 1996 e validado por

diversas empresas de médio e grande porte.

• Curso validado pelos participantes de turmas anteriores, com excelente

avaliação.

• Possibilidade de contratação dos profissionais certificados, para atuar em

projetos de nossa empresa, como consultores associados.

Momentos do curso

Modelo MRG de Competências



ALGUNS DEPOIMENTOS

ANATEL

(depoimento sobre seminário introdução ao modelo de

competências para a área pública)

“Participei do workshop de Introdução ao Modelo de

Competências para a Área Pública, ministrado nos dias 27 e

28/8/2007 pela facilitadora Maria Rita Gramigna. Os

conhecimentos e habilidades que adquiri superaram muito

minhas expectativas e serão muito úteis para o meu trabalho. Já
havia participado de um workshop semelhante, que considerei

de muito boa qualidade, e o primeiro dia do workshop da Maria

Rita foi mais enriquecedor que os três dias do workshop

anterior. O curso é dinâmico e possui muitas atividades práticas,

facilitando nosso entendimento e aprendizado. Recomendo!“
Angela Morosini de Campos Souza - Gerente da ANATEL

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA - DELARA

“Por aqui, o Programa de Gestão de Competências ainda está
nascendo, mas já é possível começar a identificar alguns frutos:

o entusiasmo e a vibração das pessoas que passam pelo BIT e

principalmente a percepção , por parte

dos participantes, que o conhecimento e reconhecimento dos

pontos a serem desenvolvidos são base para o processo

evolutivo de todo ser humano” .

Márcia Cristine Ribeirete Baena - Coordenadora de

Desenvolvimento de Gente

BANESE

O projeto Gestão por Competência tem proporcionado o

despertar das pessoas para seu autodesenvolvimento,

aproveitando as oportunidades oferecidas pela empresa.

Lea Monteiro Rocha - Assessora da Presidência



APOSTILA DO CURSO

BASE CONCEITUAL (livros de Maria Rita Gramigna)



CERTIFICADORAS

MARIA RITA GRAMIGNA

• Diretora Presidente da MRG – Consultoria e Treinamento Empresarial e do IGP – Instituto de

Gestão de Pessoas

• 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, com chancela

do ICF- International Coach Federation.

• Certificada como formadora das ferramentas PerformanSe – Paris/FR, em 2015.

• Idealizadora do modelo de competências MRG - Maria Rita Gramigna, com aplicação no Brasil

desde 1997.

• Pioneira na organização e difusão da metodologia de Jogos de Empresa no Brasil, desde 1984.

• Autora dos livros: Jogos de Empresa; Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais; Modelo de

Competências e Gestão dos Talentos – Edições revisadas (2007) - Editora Pearson/SP.

• Autora do livro Líderes Inovadores: Ferramentas que fazem a diferença, (2004) - Editora Makron

Books /SP.

• Co-autora do Manual de Gestão de Pessoas e Equipes – Editora Gente/SP – Capítulo 20 (2001),

co-autora do Manual de Treinamento e Desenvolvimento (2007) – Editora Pearson/SP, co-autora

do Manual do Empreendedor – de micro e pequenas empresas – Editora Qualitymark/RJ –

Capitulo sobre competências (páginas 255 a 276).

• Professora em diversos MBA e Pós-Graduação em instituições brasileiras e no Mestrado em

Criatividade Aplicada Total – Universidade Fernando Pessoas - Porto/Portugal.

• Idealizadora do COPAJOG - Congresso Pan-Americano de Jogos de Empresa e Criatividade

(versões 1997, 1999 e 2001).

• 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

MÔNICA ESTEVES

• Consultora Associada do IGP – Instituto de Gestão de Pessoas.

• Mestre em Administração pelo Instituto Novos Horizontes – MG

• Psicóloga e pós-graduada em Gestão Estratégica em Marketing e Gestão Estratégica em

Recursos Humanos pela UFMG.

• Formação Internacional em Coaching pelo ICL - Instituto de Coaching e Linguistica, com chancela

do ICF- International Coach Federation.

• Certificada como PerfoamnSe Consult, na ferramenta WAY MANAGER.

• Professora em MBA em Gestão de Pessoas e Gestão de Projetos, ministrando disciplinas como:

Comportamento Organizacional, Gestão de Líderes e Equipes, Coaching e Desenvolvimento,

Jogos e Vivências Empresariais, Gestão do Desempenho e Competências;

• Atuação como Orientadora de trabalhos de conclusão de curso dos alunos da graduação e pós-

graduação.

• Co-autora do Livro: Vivências uma Aprendizagem Efetiva – Grupo Projetar.

• Atua nos projetos de Gestão por Competências do IGP e da MRG desde a década de 90, tendo

atendido a clientes de grande porte em diversos Estados.

• Coordenadora dos projetos de Avaliação de Potencial desenvolvidos pelo IGP nos diversos

clientes de nosso portfólio.

• Responsável pela capacitação, acompanhamento e avaliação dos consultores efetivos e

associados, nos projetos de competências desenvolvidos pelo IGP.

• Conferencista e facilitadora de oficinas em eventos da área de Gestão de Pessoas, tais como o

ESARH – Congresso Sul Americano de Recursos Humanos



MOMENTOS DO CURSO



Bem-vindos ao Curso de Certificação na Metodologia MRG.

Nosso propósito ao oferecer este curso é repassar a expertise de mais de 30

anos atuando na área de Gestão de Pessoas, sempre criando e validando

novas metodologias e instrumentos para o desenvolvimento e avaliação de

talentos.

Em dois módulos de 16 horas, desenvolvidos em dois dias cada um, , vamos

praticar as principais ferramentas que compõem nossa metodologia.

A base do curso está no modelo de Competências MRG, cujo desenho foi

iniciado no ano de 1996, tendo como referência os estudos de Claude Levy

Lebouyer.

Bem-vindos e excelente curso a todos!

Maria Rita Gramigna



OBJETIVO E PROGRAMA DO CURSO

Com o objetivo de capacitor os participantes para o uso adequado da 

metodologia MRG, apresentamos a programação abaixo:

PROGRAMA RESUMIDO

MÓDULO I:

Apresentação do Modelo de Competências MRG. Introdução às 

ferramentas vivenciais. Utilização prática de uma das ferramentas de 

gestão de pessoal.

MÓDULO II:

Vivências práticas e painéis conclusivos de ferramentas de gestão por 

competências.

MÓDULO III:

Vivências práticas e painéis conclusivos de ferramentas de gestão por 

competências.

MÓDULO IV: 

Tira-teima: aplicação prática e validação do aprendizado.

ALGUMAS FERRAMENTAS DO PROGRAMA

FERRAMENTAS APLICABILIDADE

Árvore das Competências

Universais, Potencial Criativo, 

Tetragrama, Estilo de Pensamento, 

Eneagrama, Tribos e Deuses

(inventários)

• Capacitação

• Avaliação de Potencial

• Coaching

Jogos de Empresa.

CAV – Ciclo da Aprendizagem

Vivencial.

• Capacitação

• Avaliação de Potencial

• Convenções

Mapa Mental, STAR, Métrica de 

Competências.

• Capacitação

• Avaliação de Potencial

• Coaching

Mapas Mentais produzidos pelos

participantes.
Jogo de Empresa – Apresentação de 

Resultados.



O CERTIFICADO

Será encaminhado após o evento, em formato digital, àqueles que

comparecerem em 100% do tempo.






