
 
 

 

 
Ferramentas para exercitar realização  
no trabalho 
Ementa do Curso Intensivo 
 

Sobre o curso 

Uma vida profissional plena, de acordo com os cientistas, contém quatro dimensões: emoções positivas, 
relacionamentos construtivos, propósito, e realização pessoal. Durante o curso analisaremos cada uma dessas 
dimensões através  de discussões sobre as diferentes possibilidades de aplicação e exercícios práticos para 
direcionar nosso caminho profissional para seu completo potencial. 

 

Objetivos de aprendizado 

● Iniciar a compreensão de propósito e visão de carreira para exercício da realização; 
● Identificar fortalezas para poder exercer liderança; 
● Identificar como fortalecer relações como fonte de resiliência e produtividade no ambiente de 

trabalho; 

 

Estrutura do curso 

Encontros: O curso terá duas aulas de 2h no intervalo de uma semana: Quarta-feiras,  08 e 15 de Julho - 
18:30h- 20:30h > Tempo total de videoconferência: 4h 

Tarefas: Atividades a serem cumpridas durante a semana entre um encontro e outro. Atividades com retornos 
das facilitadoras > Tempo estimado de dedicação: 3h 

Tempo total (vídeo conferências e tarefas): 7h 

 

 

 

 

 



 
 
Sobre a facilitadora: Raiana Lira 

Instrutora e Gerente de programas no Amani Institute. 

Raiana é uma mulher, nordestina, preta que iniciou sua carreira como pesquisadora e professora universitária. 
Suas vivências em ambientes e situações de alto estresse que culminaram esgotamento psicológico a fizeram 
buscar ferramentas e desenvolver capacidades para ser resiliente. Sua vivência como voluntária e busca pelo 
seu propósito de construir um mundo mais justo a levaram a buscar, internamente e na sua história, fortalezas 
e capacidades para construir uma nova trajetória profissional. Além de escolher contribuir com a formação de 
transformadores sociais com ferramentas de inovação social, ela facilita no Amani processos de aprendizagem 
para que as pessoas tenham uma vida com mais propósito e impacto positivo, atuando também como 
mentora. Durante seu tempo livre ela medita, dança, pratica yoga e palhaçaria, aprecia artes e todas as 
ferramentas que podem auxiliar a levar a vida leve.  

 

 

 


