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Porquê este curso?
Descubra todo o potencial que há em si para gerir conflitos de forma positiva e significante, reduzindo o seu stress 

e criando oportunidades de crescimento e transformação. Este curso tem como objetivo mostrar-lhe como pode 

despertar a sua consciência para a realidade e promover competências que vão melhorar a forma como gere os 

conflitos. Ao longo dos módulos vai perceber como potenciar as suas capacidades emocionais, relacionais, e de 

comunicação obtendo um controlo superior sobre a sua forma de agir. No final, conseguirá abordar o conflito 

como um momento de aprendizagem e desenvolvimento.

O que vai aprender?
Usar técnicas de mindfulness para gerir os conflitos 

de forma mais positiva e produtiva

Compreender que existem diferentes tipos 

de abordagens ao conflito 

Identificar os estilos de comunicação 

associados a cada abordagem

Melhorar o relacionamento com os outros e 

com o contexto

Reduzir os seus níveis de stress e aumentar 

o seu bem-estar

A quem se destina?
A todas as pessoas que desejam descobrir mais 

acerca de si próprias para melhorar o seu 

relacionamento com os outros e com o contexto 

onde se inserem

A SABE Online

Somos uma editora de cursos online. Respondemos às 

necessidades mais atuais de aprendizagem e valorização 

pessoal. Os nossos cursos têm um preço acessível e são 

oferecidos por profissionais com forte experiência. 

Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente de 

aprendizagem.       

Este curso inclui
135 minutos de conteúdos de qualidade em vídeo HD;

Respostas do autor às suas dúvidas e às dúvidas de 

outros alunos;

Exercícios em cada módulo e ainda uma avaliação final 

do curso;

Anexos preparados pelo autor;

Um certificado de realização, que receberá no fim

do curso.

Poderá tirar e guardar apontamentos;

A autora - Katian Caria
Consultora, Formadora, Mediadora de Conflitos e Coach, certificada e reconhecida internacionalmente, 

é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, Mestre em Estudos Europeus pelo 

Instituto de Estudos Europeus "Alcide de Gasperi” e qualified teacher de MBSR (Mindfulness Based 

Stress Reduction), pela UCSD (Universidade da Califórnia, San Diego). Apaixonada pelo trabalho, 

desenvolve ainda, com e para pessoas, um projeto de vida de construção de uma quinta 

autossustentável no Alentejo, com a promoção de eventos e retiros que proporcionem o bem-estar.

Prevenir a escalada do conflito

Desafios do autor: poderá responder e ver as respostas 

de outros alunos;

A todas as pessoas que querem resolver conflitos 

e situações de crise de forma sustentável

A todas as pessoas que ocupam lugares de chefia 

e liderança

A todas as pessoas que integram equipas de 

trabalho e se interessem pela temática
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Para mais informações contacte:
João Magalhães - joao.magalhaes@bugleteam.com
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Capítulos:

Capítulos:

Conclusão

Avaliação Final

Despedida do autor

+ Anexos

+ Quizzes

+ Desafios

+ Saiba Mais

Módulo 3 - Gerir conflitos com Mindfulness

Módulo 4 - Resolver conflitos com Mindfulness

Exercícios de mindfulness e meditação

Teste diagnóstico sobre assertividade

Matriz de abordagem ao conflito

Estrutura do curso

Introdução do curso

Módulo 1 - Os conflitos

O conflito

Compreender o conflito

O impacto do conflito nas organizações

Capítulos:

IntroduçãoCapítulos:

Capítulos:

Módulo 2 - Abordar a gestão de conflitos

A importância da gestão de conflitos

Abordagens ao conflito

Estilos de resolução de conflitos

Estilos comunicacionais

Caso prático evolutivo

Cenário a) (Veja o capítulo de acordo com a sua reação perante a situação apresentada em C1)

Cenário b) (Veja o capítulo de acordo com a sua reação perante a situação apresentada em C1)

Cenário c) (Veja o capítulo de acordo com a sua reação perante a situação apresentada em C1)

Reflexão

Orientar a ação para um resultado “win-win”

Preparar a abordagem ao conflito

Saber dialogar

Negociar e alcançar um acordo
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