
 
 
O curso Gestão de Equipes destina-se aos servidores do INSS, 
especialmente, àqueles que ocupam cargos Gerenciais. 
Visa disseminar a importância da construção e mobilização da equipe de 
trabalho nos processos de gestão no INSS 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo geral 
 
Sensibilizar o participante acerca da importância da construção e da 
mobilização da equipe de trabalho, contribuindo para a melhoria dos 
processos de gestão no INSS. 
 
Objetivos específicos 
 
Unidade I 
 

• Diferenciar grupo, equipe e organização; 
• Conhecer o histórico das relações entre organização e trabalho; 
• Conhecer a contribuição das diferentes teorias da Administração. 

 
Unidade II 
 

• Comprender o conceito de motivação como elemento constituinte da 
equipe de trabalho; 

• Comprender os aspectos que envolvem a tranformação de um grupo 
em equipe; 

• Compreender o conceito de liderança; 
• Reconhecer a Gestão participativa como fator de mobilização da 

equipe para o trabalho. 



 
Unidade III 
 

• Reconhecer a ética como condição para viabilizar a gestão; 
• Reconhecer a cultura organizacional como fator de mobilização da 

equipe para o trabalho; 
• Identificar as condições ideais para a realização do trabalho em 

equipe. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
O curso é disponibilizado na intranet e internet, com o acompanhamento de 
um Tutor On-line. 
 
Público participante: Servidores e servidoras do INSS 
 
Carga horária: 15 h/a 
 
Curso com tutoria 
 
Sugerimos a dedicação diária de pelo menos 1 hora para realização das 
aulas e atividades propostas. 
 
Mapa do curso 
 
    Apresentação do curso 
    Critérios de Avaliação 
    Fórum - Mensagens da Tutoria 
    Fórum - Sala do Cafezinho 
    Fórum - Fórum de Dúvidas Gerais 
    Biblioteca 

 
Tópico 2 
Unidade I  
 
    Aula 1 - História da Organização 
    Aula 2 - Contribuições das Teorias da Administração 

 



Tópico 3 
Unidade II 
 
    Aula 1 - Função de Liderança 
    Aula 2 - Gestão Participativa 
    Fórum de Aprendizagem 

 
Tópico 4 
Unidade III 
 
    Aula 1 - Ética 
    Aula 2 - Cultura Organizacional: Alinhamento entre Valores e Práticas 
    Fórum de Discussão 

 
Tópico 5 
 
    Avaliação de Aprendizagem 
    Avaliação de Reação 

 
Tópico 6 
 
    Certificado 

 


