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CAPACITAÇÕES CER ANO - 2015 

Janeiro 

IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA O SUCESSO DA EQUIPE 

Data: 05 a 06/01/2015 

Local/Instituição: CER Diamantina 

Quantidade de profissionais: 80 

Objetivo: aprimoramento do relacionamento interpessoal da equipe CER. 

Março 

RETENÇÕES NA FONTE: IRRF, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, INSS E ISS 

Data: 12 a 13/03/2015 

Local/Instituição: CENOFISCO 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: O curso fornece informações que atualizam o profissional de RH, para as mudanças das 

retenções na fonte. 

GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TI 

Data: 17 a 20/03/2015 

Local/Instituição: SPDATA 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: O curso fornece informações que atualizam o profissional de TI, para o gerenciamento dos 

processos de TI. 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

Data: 19 a 20/03/15 

Local/Instituição: CENOFISCO 

Quantidade de profissionais: 1 
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Objetivo: O curso fornece informações que atualizam o profissional de RH, para a legislação 

trabalhista e previdenciária. 

BOBATH BABY 

Data: 15 a 29/03/15 

Local: Porto Alegre 

Quantidade de profissionais: 2 

Objetivos: O conceito do tratamento Neuroevolutivo Bobath é utilizado como intervenção aos 

pacientes após uma lesão neurológica. Sua abordagem é realizada no tratamento de indivíduos com 

distúrbios de função, movimento e controle postural, oferecendo aos profissionais de Fisioterapia, 

Terapia Ocupacionais e Fonoaudiologia que trabalham no campo da reabilitação neurológica orientação 

para suas intervenções clinicas. 

Abril 

COMO PLANEJAR, CONDUZIR E PARTICIPAR DE REUNIÕES PRODUTIVAS 

Data: 13 a 17/04/15 

Quantidade de profissionais: 07 

Local/Instituição: CER Diamantina 

Objetivo: Processo customizado de cursos e palestras possibilitando aos colaboradores do CER 

adquirir competências e estratégias para melhorar seu desempenho profissional e pessoal em 

diversas áreas. Profissionais capacitados e motivados melhoram seu desempenho profissional e estão 

mais dispostos a atingir metas e objetivos institucionais. 

DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA GERENCIAL 

Data: 13 a 17/04/15 

Quantidade de profissionais: 07 

Local/Instituição: CER Diamantina 

Objetivo: Processo customizado de cursos e palestras possibilitando aos colaboradores do CER 

adquirir competências e estratégias para melhorar seu desempenho profissional e pessoal em 

diversas áreas. Profissionais capacitados e motivados melhoram seu desempenho profissional e estão 
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mais dispostos a atingir metas e objetivos institucionais. 

Maio 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE 

Data: 14 a 15/05/15 

Quantidade de profissionais: 01 

Local/Instituição: Belo Horizonte/ IETEC 

Objetivos: O curso discute conceitos e técnicas que permitem o aumento da rotatividade dos 

estoques e do nível de serviço, habilitando os participantes a fazerem uma adequada avaliação de 

desempenho da gestão de estoque e a elaborarem uma política adequada à estratégia da empresa. 

ORATÓRIA E DESINIBIÇÃO 

Data: 25 a 28/05/2015 

Local/Instituição: Belo Horizonte / FGV 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: Desenvolver a expressão corporal e capacitar para enfrentar situações de improviso e 

pressão.   

• Aumentar a autoconfiança, poder de carisma e melhorar suas relações interpessoais.  

• Utilizar Oratória e Desinibição integrados, aumentando a eficácia em reuniões, apresentações e 

palestras.  

• Transmitir e vender da melhor forma suas ideias e objetivos, alcançando e maximizando os 

resultados. 

Junho 

ÓRTESE DE MEMBROS SUPERIORES 

Data: 19 a 20/06/2015 

Local/Instituição: Belo Horizonte / Recuperarte 

Quantidade de profissionais: 1 
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Objetivo: As órteses são dispositivos aplicados a qualquer parte do corpo, tendo como função, 

estabilizar ou imobilizar, prevenir ou corrigir deformidades, proteger contra lesões, auxiliar na cura 

ou maximizar a função. Este curso oferecerá aos profissionais uma vivência teórico-prática da 

indicação e confecção de órteses, ressaltando a importância desses recursos como auxílio no 

tratamento dos membros superiores.   

NEGOCIAÇÃO 

Data: 29 a 02/06/2015 

Local/Instituição: Belo Horizonte / FGV 

Quantidade de profissionais: 2 

Objetivo: Saber planejar e estruturar negociações eficientes, obtendo sucesso nos resultados e 

superando impasses; 

Identificar posturas e linguagens adequadas a cada tipo de negociação; 

Estruturar a personalidade de negociador, aumentando a segurança e ajudando nas mais diversas 

situações. 

Julho 

NEGOCIAÇÃO EM COMPRAS 

Data: 15 a 16/07/2015 

Local/Instituição: Belo Horizonte / IETEC 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: O curso fornece informações que levem ao aprimorando da capacidade de negociação em 

compras, conhecimento de si próprio e do outro lado/negociador, melhor compreensão dos sistemas 

de forças e interesses na negociação, sobretudo com relação à forma de abordagem, condução do 

processo de negociação, fechamento e estratégias adotadas, e o entendimento da postura como uma 

expressiva fonte de poder na negociação. 

Agosto 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE - TESTE BAYLEY 

Data: 13 a 15/08/15 
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Local/Instituição: Campinas/Clínica Ludens 

Quantidade de profissionais: 3 

Objetivo: O processo de avaliação é o ponto de partida no tratamento e determina o nível de 

desempenho da criança, os seus pontos fortes e necessidades específicas de intervenção. 

O uso de testes padronizados como a Escala de Desenvolvimento Bayley - III contribuem para a 

objetividade e qualidade de intervenção da criança a partir do qual os objetivos da intervenção são 

determinados e desta forma é projetado um plano de intervenção terapêutica específica. 

Este curso enfatiza as diferentes áreas de avaliação abordadas pela Escala de Desenvolvimento 

Bayley - III, sua administração e interpretação de resultados dentro do contexto de casos 

específicos. 

NEUROPSICOLOGIA 

Data: 22 a 23/08/15 

Local/Instituição: Belo Horizonte / Geros Consultoria 

Quantidade de profissionais: 2 

Objetivo: A Avaliação Neuropsicológica é um procedimento cujo objetivo é investigar as funções 

cognitivas e práxicas dos pacientes, buscando elucidar os distúrbios de atenção, memória e senso 

percepção, além de alterações cognitivas específicas como gnosias, abstração, capacidade de 

raciocínio, cálculo e planejamento, bem como seus diagnósticos diferenciais. Os testes  

neuropsicológicos vem sido amplamente solicitados por médicos neurologistas, psiquiatras e 

psicólogos, além de outros profissionais envolvidos com a área de reabilitação em geral. 

ORATÓRIA E DESINIBIÇÃO 

Data: 24 a 27/08/2015 

Local/Instituição: Belo Horizonte / FGV 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: Desenvolver a expressão corporal e capacitar para enfrentar situações de improviso e 

pressão.   

• Aumentar a autoconfiança, poder de carisma e melhorar suas relações interpessoais.  

• Utilizar Oratória e Desinibição integrados, aumentando a eficácia em reuniões, apresentações e 
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palestras.  

• Transmitir e vender da melhor forma suas ideias e objetivos, alcançando e maximizando os 

resultados. 

CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO EM NUTRIÇÃO – 

SBAN 

Data: 25 a 27/08/2015 

Local/Instituição: São Paulo/ SBAN 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: Nesta edição A SBAN unirá diversas áreas da Nutrição em busca de inovações para saúde 

ao longo dos ciclos da vida, permitindo a discussão e troca de opiniões dos temas unânimes aos 

controversos, aliando políticas públicas, produtores e consumidores. A programação será dividida em 

conferências, cursos, simpósios, apresentação de trabalhos oral e pôster e conversa científica.   

Setembro 

CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA NEUROLOGIA INFANTIL E 

PROFISSÕES AFINS - ABENEPI 

Data: 09 a 12/09/2015 

Local/Instituição: Campos do Jordão 

Quantidade de profissionais: 3 

Objetivo: Esse congresso se propõe a trazer para o país uma nova visão sobre o desenvolvimento 

cognitivo, visando à inclusão de crianças e adolescentes. O exponencial progresso das neurociências 

permite quantificar a diversidade das experiências pessoais, a riqueza das diferenças culturais e a 

multiplicidade das nossas concepções de mundo. Trata-se de um evento que aborda temáticas 

diferenciadas sobre principais transtornos a nível intelectual e neurológico da infância e 

adolescência, com enfoque a abordagem multidisciplinar e apresentação de estudos e pesquisas 

eficazes na área, visando ampliar o conhecimento dos profissionais que atendem essa demanda. 

CURSO DE FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM COACHING 

Data: 10 a 13/09/2015 (Módulo I) 
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Local/Instituição: Belo Horizonte/ Sociedade Latino Americana de Coaching 

Quantidade de profissionais: 5 

Objetivo: O Leader Coach consiste em treinamento para formação de lideranças que trabalham com 

gestão de pessoas usando a filosofia  Coaching como base. Estimula a conquista de melhores 

resultados institucionais através do desenvolvimento das pessoas. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROCIRURGIA 

Data: 23 a 26/09/2015 

Local: Florianópolis 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: Maior congresso da América Latina, o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia oferece 

programação científica muito rica e variada, abordando todos os temas da neurocirurgia moderna, 

com participação de palestrantes nacionais e internacionais. 

Dentre os diversos temas neurocirúrgicos abordados, que capacitam o médico em padrão 

internacional, há cursos e palestras no tema de neurocirurgia funcional, incluindo tratamentos para 

espasticidade e movimentos anormais (extremamente prevalentes nos portadores de necessidades 

especiais), bem como os módulos vasculares, para auxiliar na abordagem aos portadores de sequelas 

de doenças cerebrovasculares. 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA + PRIMEIROS SOCORROS + USO DO DEA 

Data:  26/09/2015 

Local: CER Diamantina 

Quantidade de profissionais: 50 

Objetivo: Capacitação da equipe multidisciplinar do CER IV Diamantina para atendimento inicial 

qualificado e eficiente nos casos de urgência / emergência. Enquanto o resgate não chega, a vítima de 

agravos deverá ser atendida com Suporte Básico de Vida, por quem estiver presente no local. A 

capacitação inclui o uso correto do Dispositivo Externo Automático (DEA) – Desfibrilador automático. 

Assim pretende-se capacitar  a equipe do CER, visando assistência de emergência/urgência aos 

pacientes, acompanhantes e demais. Diante disso faz-se necessária uma atualização constante de 

todos os profissionais da equipe interdisciplinar para que esta assistência seja realizada de forma 

rápida, segura e eficaz até que o encaminhamento para o nível terciário seja realizado. 
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Outubro 

CURSO DE FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM COACHING 

Data: 08 a 11/10/2015 (Módulo II) 

Local/Instituição: Belo Horizonte/ Sociedade Latino Americana de Coaching 

Quantidade de profissionais: 5 

Objetivo: O Leader Coach consiste em treinamento para formação de lideranças que trabalham com 

gestão de pessoas usando a filosofia  Coaching como base. Estimula a conquista de melhores 

resultados institucionais através do desenvolvimento das pessoas. 

XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA 

Data: 31/10 a 04/11/2015 

Local: Rio de Janeiro 

Quantidade de profissionais: 2 

Objetivo: Congresso que ocorre a cada 02 anos em território nacional, envolvendo grandes temas da 

Urologia com importante ênfase em disfunções miccionais pro Bexiga neurogênica. 

O treinamento possibilita o aperfeiçoamento teórico e prático dos médicos e enfermeiros, facilitando 

o conhecimento e o acesso às inovações tecnológicas. O intuito é que a equipe médica e a de 

enfermagem aprofundem ainda mais suas experiências sobre o tratamento dos pacientes portadores 

de bexiga neurogênica, diminuindo a morbidade do tratamento e melhorando a eficácia. 

Novembro 

45º CONGRESSO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO FACIAL 

Data: 25 a 28/11/2015 

Local: Fortaleza 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: É fundamental acompanhar os avanços tecnológicos que melhoram a qualidade de vida da 

pessoa com deficiência, capacitando os profissionais previamente para que estejam atualizados sobre 

os avanços e benefícios na atenção à pessoa com deficiência auditiva. 
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Dezembro 

XII CURSO LATINO-AMERICANO DE URETEROSCOPIA FLEXÍVEL E LASER 

Data: 04 a 05/12/2015 

Local: São Paulo 

Quantidade de profissionais: 1 

Objetivo: O treinamento possibilita o aperfeiçoamento teórico e prático dos médicos urologistas, 

facilitando o conhecimento e o acesso às inovações tecnológicas, como o laser para eliminação de 

cálculos urinários.  A capacitação será realizada por etapas, que contemplam cirurgias com 

transmissão ao vivo, aulas teóricas e manuseio de simuladores cirúrgicos (sistema hands on). 

 


