
 
 

 

MBA em Liderança HumaRes® - Liderança 

Humana e de Resultados 

 



 
 

 

MBA em Liderança HumaRes® - Liderança 

Humana e de Resultados 

Apresentação do MBA em Liderança HumaRes® - Liderança Humana e de Resultados 

A/c Professor Viviel Carvalho do Grupo Educacional Unis 

A Liderança HumaRes® - Liderança Humana e de Resultados, é um método de Liderar Equipes em qualquer tipo 

de organização, que gera sucesso ao(à) Líder que a pratica, pois amplia os resultados de sua Equipe de maneira 

surpreendente. É poderosa em transformar realidades no ambiente de trabalho.  

A Liderança HumaRes®, foi construída com base sólida científica e prática pelo Professor Adolfo Plínio Pereira, ao 

longo de mais de 20 anos de estudos e aplicação do método junto às Equipes que dirigiu. 

Após realizar pesquisa com 451 trabalhadores e defender artigo com base em sua Dissertação de Mestrado em 

um Congresso Internacional de Administração em Lima, Peru, transformou o método em livros, com destaque 

para a obra lançada neste ano de 2022 – Liderança HumaRes®: Científica, Prática, Poderosa.  

Posteriormente, a fase de construção do método, junto com seus alunos, o Professor Adolfo Pereira realizou mais 

de 500 pesquisas em diversos ambientes de trabalho. A fim, de detectar o quanto; de 0 a 100 pontos; os(as) 

Líderes pesquisados(as) eram Líderes HumaRes® - Humanos(as) e de Resultados.  

As pesquisas revelaram que, quanto mais Líder HumaRes® for o(a) Profissional, maiores e melhores serão seus 

resultados e mais produtivo e motivador será o ambiente de trabalho onde o(a) Líder HumaRes® esteja presente.  

A Liderança HumaRes® está suportada por 08 conjuntos de competências, tratados pelo autor como Pilares da 

HumaRes®, sendo 04 ligados à Liderança Humana e 04 ligados à Liderança de Resultados, os quais estão baseados 

no Propósito de Vida do(a) Líder. 

Haja vista que Liderar é muito mais do que coordenar pessoas e processos; Liderar é fazer a diferença na vida das 

pessoas que estão junto com o(a) Líder em sua jornada.  

Visando ampliar a divulgação desta forma prática e poderosa de Liderar, este método foi transformado em um 

Curso de Pós-Graduação: MBA em Liderança HumaRes® - Liderança Humana e de Resultados, o qual poderá ser 

realizado nas Modalidades: Presencial, Semipresencial, On-Line ou EaD.  

Pretende-se realizar esta formação robusta em Liderança com um número mínimo de 05 professores, Mestres ou 

Doutores, especialistas no assunto que apresentarão.  

As Disciplinas do MBA em Liderança HumaRes® - Liderança Humana e de Resultados poderão seguir a 

estruturação ora apresentada, contudo, as adaptações poderão ser feitas de acordo com o interesse entre os 

Parceiros, Grupo UNIS  e HumaRes® Treinamentos & Desenvolvimento, a saber: 
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Programa, Disciplinas, CHPR – Carga Horária Presencial e CHAE – Carga Horária Atividades Extraclasse:  

Disciplina CHPR CHAE Total 

1 - Liderança e seu Poder Transformador de Realidades 08 hs 02 hs 10 hs 

2 - Liderança com Propósito de Vida 08 hs 02 hs 10 hs 

3 - Liderança com Foco em Pessoas 24 hs 06 hs 30 hs 

4 - Liderar com POC - Planejamento, Organização e Controle 24 hs 06 hs 30 hs 

5 - Liderança e Empoderamento de Pessoas 24 hs 06 hs 30 hs 

6 - Liderança e Foco em Metas e Objetivos 24 hs 06 hs 30 hs 

7 - Gestão de Pessoas: Base para o sucesso da Liderança nas 

Organizações 

24 hs 06 hs 30 hs 

8 - Negociação e Vendas: Todos somos Vendedores 16 hs 04 hs 20 hs 

9 - Carisma: Liderar com Coração e Alma 16 hs 04 hs 20 hs 

10 - Liderança e Qualidade: O Melhor Possível, Sempre! 24 hs 06 hs 30 hs 

11 - Mentoria e Coaching para o Desenvolvimento da Equipe 24 hs 06 hs 30 hs 

12 - Liderança e Mudanças e Inovação 24 hs 06 hs 30 hs 

13 - Liderança e Fortalecimento do Espírito de Equipe: Construindo 

uma Equipe Vencedora! 

24 hs 06 hs 30 hs 

14 - Seminário: A Liderança HumaRes® - Liderança Humana e de 

Resultados nas Organizações 

12 hs 18 hs 30 hs 

Total  360hs 

Pode-se deixar ajustado entre os Parceiros Organizadores deste Curso, que os(as) Alunos(as) receberão um 
exemplar do livro - Liderança HumaRes®: Científica, Prática, Poderosa (2022). Além de receberem, em todos os 
encontros, Apostilas com os conteúdos apresentados.  

Durante os encontros os(as) Alunos(as) realizarão Ferramentas de Autodesenvolvimento reconhecidas 
internacionalmente, farão desafios conjuntos visando compartilhamento de conhecimentos e experiências e, nos 
encontros presenciais, também realizarão dinâmicas de grupos para exercitarem a Liderança, Trabalho em Equipe 
e Comunicação. E vivenciarão um positivo Network para suas carreiras.  

Trata-se de formação técnica, atual, intensa e dinâmica, que visa preparar o(a) Profissional para os desafios da 
Liderança dentro das organizações de todos os ramos, portes e segmentos.  

O valor deste Curso deverá ser decidido entre os Parceiros, levando-se em consideração: Modalidade, Custos, 
Objetivos de Financeiros de ambos Parceiros.  

A Coordenação deste Curso será realizada pelo criador da Metodologia de Liderança HumaRes®, Professor Adolfo 
Pereira.  

Espero em breve firmarmos nossa Parceria e, juntos, Grupo UNIS  e HumaRes® Treinamentos & Desenvolvimento, 
levarmos aos nossos Alunos este conjunto valioso de conhecimentos, que tem plenas condições de impactar, e 
muito, as carreiras de muitos profissionais do nosso país.  

Fico à disposição. 

Contatos: 

Professor Adolfo Pereira: (19) 99609 5683 / adolfo.pereira@humares.com.br 


