Seminário intensivo

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO
modelos simples para avaliar a eficácia da formação
Objectivos
 Saber como implementar um modelo prático da avaliação da formação
 Saber como avaliar a eficácia da formação técnica e comportamental
 Saber como cumprir os requisitos da ISO 9001

Tudo o que o
Gestor da Formação
precisa saber e dominar

 Saber como e quando calcular o ROI da formação
 Conhecer casos práticos de aplicação do modelo de avaliação

Programa
 Tendências e referenciais internacionais
da Avaliação da Formação

 Metodologia ROI
 Fundamentos da metodologia ROI
 Critérios para decidir a avaliação do ROI
 Como isolar a contribuição da formação
 Como planear o trabalho e recolher dados
 Cálculo do ROI da formação

 Processo de Avaliação da Formação

 Como executar uma estratégia de avaliação da formação
 Construção do processo de avaliação em 5 etapas
 Como decidir os níveis de avaliação a avaliar
 Como avaliar a formação técnica e comportamental
 Elaborar um Relatório
 Como definir indicadores, metas e objectivos da formação
de Avaliação da Formação
 Como aplicar a metodologia BSC na avaliação da formação

Formador
Manuela Vitorino
Licenciada em Economia. Pós-Graduações em Gestão da Formação, Gestão e Auditorias da Qualidade e Marketing
 Certificação Internacional de Coach pela ASTD - American Society for Training and Development
Formadora Certificada com CAP, com vasta experiência nas área de Gestão, Formação e RH é oradora em eventos
nacionais e no Brasil. Desenvolveu o seu percurso profissional como Controller de Gestão e Directora de Formação
em empresa multinacional e como Consultora de Gestão e RH em empresas nacionais e multinacionais. É
actualmente Responsável de Formação e Desenvolvimento. Coordenadora na implementação de modelos de
diagnóstico e avaliação da formação em empresas nacionais e multinacionais.

LISBOA – 13 março | PORTO – 19 março

das 9h30
às 17h30

275 euros +iva por participante. Inclui almoços, coffee-breaks, documentação e Certificado de participação
Desconto de 50% para a 2ª inscrição e seguintes da mesma entidade
Inscrições: podem ser efectuadas por e-mail. Cancelamentos: comunicados por escrito, sem encargos se efectuados até 5 dias uteis
antes do evento. Após essa data é cobrada taxa de 30% que pode ser usada em outros eventos da PLURIVALOR.

Tel: 213 522 386
Organização

● info@plurivalor.com

● www.plurivalor.com

Garantia de Qualidade
Algumas das empresas que participam em formação da PLURIVALOR
ANA – AEROPORTOS
AMORIM
CTT
CGD
EDP
EFACEC

FIDELIDADE
GALP
INCM
MILLENNIUM –BCP
NOS
PORTUCEL

PROSEGUR
PT COMUNICAÇÕES
ROCA
RENAULT-NISSAN
SATA
TAP

