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Liderança em tempo de Mudança
Assim como acontece no mundo, as empresas precisam de líderes que tenham a coragem
e a sabedoria necessárias para atravessar o oceano das incertezas e chegar a um porto seguro.
Em meio a tantas reflexões, você certamente, está se perguntando: “Por onde começar?”.
Num mundo em que as parcerias ampliam as fronteira da empresa, os campeões precisam
aprender a liderar seus aliados, sejam eles empresários ou colegas do mesmo nível hierárquico.
“Seu chefe precisa estar aberto às novas oportunidades, porque você precisa que ele
cresça para abrir espaço para você”.
Crescer no mundo dos negócios depende de que tipo de pessoa você lidera. Em outros
tempos, os chefes escolhiam as pessoas submissas para contratá-las e ser obedecido, agora
necessitam de gente com iniciativa e precisam aprender a coordenar grandes talentos.
Por Roberto Shinyashiki

Se baseando no texto acima, procure reportagens em JORNAIS OU REVISTAS
não digitais que falem SOBRE o tema e faça suas considerações de acordo
com os artigos pesquisados. RECORTE E COLE O TEMA PESQUISADO EM
SEU TRABALHO.
ESTRUTURA DO TRABALHO
Capa: Dados completos (nome completo, empresa, dia e local da simultaneidade, turma).
Introdução: Descreva o objetivo e as etapas de desenvolvimento do trabalho.
Desenvolvimento: Conteúdo principal – Anexar às reportagens ao trabalho (colar).
Considerações Finais: Conclusão final, um desfecho do trabalho levando em conta seu
ponto de vista, a sua opinião.
Referências: fonte de pesquisa utilizada, constando nome, autor, local, e data.
OBS.: Trabalho digitado.
 IMPRIMA O SEU PROTOCOLO – Não entregaremos protocolos.
 IMPRIMA O SEU TRABALHO – Não aceitaremos por e-mail.
 ENTREGAR AO RESPONSÁVEL DO NURAP ATÉ A DATA SOLICITADA
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Re ci bo d e En t rega
Nome do aprendiz: _____________________________________________________________________________

N°. RG.: ___________________________________________Empresa:__________________________________________

Loca da simultaneidade:____________________________ Dia de simultaneidade________________________________

Recebemos do aprendiz acima o TRABALHO INTEGRADOR, com o tema:

______________________________

______________________________________________________________________________________________

Data da Entrega: _______/_______/_________

Recebido por

*Via do Aprendiz – Assinatura do NURAP

…………………………………………………………………………………………………

I N F ORM AÇ Ã O I M P ORT AN T E

Imprima a sua via do comprovante e assim que você entregar o
trabalho para o responsável do NURAP no dia da sua
simultaneidade, você deverá assinar o último campo da lista de
presença colocando a data da entrega.
A sua assinatura é muito importante para que comprove a entrega
do seu trabalho e guarde o seu protocolo.
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