
  



 

 

 

 

 

Master: Carreira 60+ 

Professor: José Floro Sinatura Barros 

Duração: 36 horas/aula 

Sessões presenciais: 24 horas/aula (em 3 sessões presenciais) 

Canvas LMS: 12 horas/aula (online) 

Local: Inova Business School SP1 Paulista 

Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9. Edifício Bela Santos, Jardim Paulista São Paulo 

 

Objetivos do curso: 

Ao final deste curso, o profissional deve ter identificado e avaliado as atividades que o mantenham produtivos após o 

momento da aposentadoria corporativa, interfaceando as seguintes situações: 

- Realizar um diagnóstico de sua evolução profissional, identificando as alternativas de atividades que tragam atividades 

e desafios que o mantenham realizado: 

- Evolução da carreira profissional (Storytelling), momento atual (pessoal e profissional) e 
identificação de alternativas de atividades pós aposentadoria corporativa; 

- Identificação das competências desenvolvidas na trajetória profissional; 
- Preparação para a chegada do momento da aposentadoria e os pontos a serem trabalhados para os 

novos desafios na carreira 60+; 
- Nível atual de competências (técnicas, comportamentais e de gestão); 
- Setores, organizações e atividades de interesse; 
- Equilíbrio entre vida pessoal, comunitária e profissional. 

 

- Conhecer as diferenças entre as competências (técnicas, comportamentais e de gestão) e os recursos necessários, mais 

relevantes para o futuro da sua carreira, bem como as suas habilidades atuais, avaliando o poder de alavancagem de 

carreira, perfis de organizações ou empresas que mais as valorizam e como desenvolve-las; 

- Elaborar um projeto de vida e carreira para os próximos 10 anos. 

 

 

Horário das aulas: 

Sexta-feira: das 19h às 22h30 

Sábado: das 9h às 17h  



 

 

 

 

AGENDA DE AULAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Evolução do trabalho e as expectativas dos profissionais; 
Fases da carreira profissional; 
Evolução dos formatos da carreira profissional; 
StoryTelling: Trajetória pessoal e profissional; 

 

 
08/02/2019 
Sexta-feira 

Das 19h às 22h30 

2 Identificação da evolução das competências desenvolvidas;  
Identificação das motivações para o trabalho e as formas de 
comunicação;  
Aplicação e interpretação de testes de perfil de comunicação; 

 

 
 

 
 

09/02/2019 
Sábado 

Das 9h às 17h 
 

3 Tendências e evoluções de mercado e inovações para as 
próximas décadas; 
Temas de responsabilidade social, ambiental e ética;  
Principais preocupações com a aproximação do momento da 
aposentadoria; 

4 O momento da aposentadoria; Novas possibilidades de 
realizações; 
Identificação das possíveis alternativas de atividades; 
Avaliação das consistências das alternativas pontuadas; 
Desenvolvimento do CANVAS; 
Projeto de vida (pessoal, social, físico-lazer, familiar) e carreira 
(profissional); 
Plano de ação para desenvolver os recursos (competências e 
financeiros) necessários; 
Necessidade de articulações em busca de competências, 
recursos complementares e rede de relacionamentos;  

 

 
 
 
 

15/02/2019 
Sexta-feira 

Das 19h às 22h30 

5 Tendências dos líderes das próximas décadas; 
Fortalecimento e desenvolvimento da rede de relacionamento 
efetiva; 
Apresentação do projeto de vida e carreira; 
Formas de recursos para a viabilização do projeto. 

 

 
 
 
 
 

16/02/2019 
Sábado 

Das 9h às 17h 
 

6 Mentoria em grupo: Discussão aberta sobre alternativas de 
carreira, visões pessoais em debate e orientações finais do 
professor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Professor:  José Floro Sinatura Barros 

 
Desenvolvimento de projetos profissionais (carreira) que buscam atividades desafiadoras 

e realizadoras ou construção de novos tempos de realizações; Coaching de Preparação 

para a Aposentadoria; Coaching de decisões de carreira: Foco no direcionamento dos 

recursos para as nossas realizações. Experiência profissional: Experiência de 36 anos (21 

anos dirigindo, formando, treinando e desenvolvendo equipes de alta performance); 

Vivência de 15 anos atuando como gestor de carreiras, tendo atendido mais de 2.500 

profissionais e executivos com programas de Coaching Sistêmico, Coaching de Carreira; 

Sócio-diretor da Floro Gerenciamento de Carreiras; Formação acadêmica: Mestre pela Faculdade de Medicina da USP 

(FMUSP), no tema: As decisões da carreira na saúde e qualidade de vida; Formação em Constelação Sistêmica – FAYBEL, 

2012; Especialização em Consultoria de Carreira (360 horas) – FIA – 2010; Certificação Internacional de Coaching pelo ICI 

– 2008; Participações: Pesquisador convidado do CPET (Centro de Pesquisas sobre Envelhecimento no Trabalho) da 

Faculdade de Medicina da USP; Membro dos grupos PROCAR/GEOCAR de estudos de desenvolvimento de carreiras 

FIA/FEA USP; 

 

Investimento e Inscrições 

Inscrições: 

Online, através do link: www.inovabs.com.br/mastercarreira-sp 

Investimento:  R$ 912,00 (Novecentos e doze reais) 

Taxa de inscrição: R$ 60,00* 

Valor total: R$ 972,00 (Novecentos e setenta e dois reais) 

*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada quando você realizar sua inscrição no site (pagamento via PagSeguro) ou 

será incluída no seu plano de pagamento. 

Formas de pagamento: 

 

1 - Cartão de débito ou dinheiro (no primeiro dia de aula – desconto de 5% no valor do curso) 

 

2 - Cartão de crédito: no primeiro dia de aula você passará todo o valor do curso + taxa de inscrição contratado no seu 

cartão. Parcelamento no cartão de crédito em 3x. (pagamento recorrente indisponível). 

 

3 - PagSeguro - o PagSeguro permite pagamento via boleto ou cartão de crédito com opções de parcelamento em até 12 

vezes, diretamente no site da Inova. (consulte as taxas no site) 

Obs: se a empresa onde você trabalha é quem pagará o curso para você, fale diretamente com a Inova e emitiremos a 

nota fiscal, contrato e boleto em nome da sua empresa. 

 



 

 

 

 

Confirmação da abertura da turma: 7 dias úteis antes da data de início do curso. 

 

Dúvidas? Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de professores e todos os cursos que 

a Inova oferece!  

_____________________________________________________________________________ 

Contatos da Inova Business School - SP1 Paulista 

Site: www.inovabs.com.br/paulista 

 

 

Endereço: Alameda Santos nº 2441, 9º andar Edifício Bela Santos. Bairro: Jardim Paulista.  

São Paulo/SP (Esquina com Rua Bela Cintra – estamos a uma quadra da Av. Paulista) 

Estação de metrô mais próxima: Consolação (linha verde) 

 

Telefones: (11) 9 6930-6083 (Celular e WhatsApp)  |  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

E-mails: sp1paulista@inovabs.com.br e marcele.blanco@inovabs.com.br 

 

Siga a Inova nas redes sociais e fique por dentro dos eventos e novidades! 

 

InovaBusinessSchoolSP1Paulista                                Inovabspaulista         

   Inova Business School                                                 Inova Business School 

 

 A Inova Business School está em São Paulo com a parceira GS1 Brasil. www.gs1br.org 

 

http://www.inovabs.com.br/
mailto:sp1paulista@inovabs.com.br
http://marcele.blanco@inovabs.com.br


 

 

 


