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OBJETIVO

Público

Pré-requisito

Duração

Processo de Certificação

COMO ACONTECE

COMO ME CERTIFICO
Carga Horária

Transferir conhecimento, conceitos, ferramentas,
metodologia e resultados de pesquisa para os
profisisonais que atuam ou querem atuar com 
Gestão de Mudanças.

Apoiar as empresas para que desenvolvam a 
competência e a inteligência de mudança 
internamente.

Profissionais que atuam ou 
querem atuar com Gestão de 
Mudanças.

Nenhum.

3 dias.

Acontece durante os 3 dias.

A partir de um projeto real escolhido pelo 
participante, o instrutor conduz a aplicação de 
diagnósticos, análises baseadas na Pesquisa de 
Melhores Práticas da Prosci, avalições das 
características do projeto e da cultura da 
empresa, além da criação de planos de ações 
factíveis e compatíveis com cada realidade.

Durante os três dias, os participantes serão 
avalidados da seguinte forma:

85% de participação presencial e

80% de aprovação nos critérios de avaliação 
(aplicação da metodologia no case real e 
exame final).

* Para turmas In Company, os 

horários podem ser ajustados 

de acordo com a necessidade de 

cada empresa.

DIA 01 - 09h às 20h
DIA 02 - 09h às 22h 
DIA 03 - 09h às 18h

E SEU NÃO FOR APROVADO

Caso o participante não seja aprovado, ele tem direito a realizar uma avaliação complementar 
gratuita que será solicitada pelo seu instrutor, de acordo com as fragilidades de conhecimentos 
identificadas.

O participante terá 30 (trinta) dias para realizar a avaliação complementar.

Caso o participante ainda não seja aprovado, ele deverá passar por um processo de coaching 
individual para obter sua certificação.
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DIA 01

• Fase 1 - Preparing for Change (continuação)

 - Preparando a equipe de Gestão de Mudanças 
para atuar (estrutura e modelo de atuação da 
equipe de gestão de mudanças, treinamentos e 
estratégia de desenvolvimento dos integrantes)
  
  - Desenvolvendo o modelo de patrocínio do 
projeto de mudança. (Diagrama de sponsors,
assessment de competência dos sponsors)

• Fase 2 – Managing Change:

  - Desenvolvendo os planos de gestão de 
mudanças (Planos de Comunicação e Patrocínio)

• Apresentação dos trabalhos

• Fase 2 – Managing Change (continuação)

 - Desenvolvendo os planos de Gestão de 
Mudanças (Coaching, Treinamento e Gestão da
Resistência)
  
 - ADKAR X Planos de gestão de mudanças

 - Integrando os planos ao plano de projeto
 
 - Executando os planos
  
 - Quem faz Gestão de Mudanças

• Fase 3 – Reinforcing Change

 - Coletando e analisando feedback
  
 - Diagnosticando gaps e gerenciando a 
resistência

 - Implementando ações corretivas e celebrando 
o sucesso 

• Modelo de Maturidade em Gestão de 
Mudanças Prosci

• Exame Final

DIA 02

DIA 03

CONTEÚDO DO PROGRAMA
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O QUE O PROFISSIONAL CERTIFICADO TEM DIREITO

FORMATO DO TREINAMENTO

O profissional certificado tem direito a licença de uso da metodologia, dos materiais e da 
Pesquisa de Melhores Práticas em Gestão de Mudanças da Prosci, além das ferramentas para 
utilizar em sua empresa ou em seus clientes.

Todos os materiais podem ser customizados pelo profissional certificado para que ele consiga 
atuar de maneira assertiva em sua empresa ou clientes.

Exposição de conteúdo teórico e conceitual baseado em pesquisa.

Série de breakouts para que o participante possa aplicar a metodologia no seu projeto de 
mudança real.

Revisões em formato de pop quizzes.

Atividades em grupo para troca de experiências e conhecimentos.

INVESTIMENTO

TURMAS ABERTAS AO PÚBLICO

TURMAS IN COMPANY

As turmas abertas ao público são realizadas em todo o Brasil.
Os valores e datas estão disponíveis em nossa Agenda.

Os valores das turmas para empresas devem ser consultados diretamente com
a People Change.

A organização do local do treinamento é de responsabilidade da empresa e deverá seguir o 
padrão Prosci.

Para as turmas para empresas é necessário o mínimo de 5 participantes.

Entre em contato para levar o Programa de Certificação para sua empresa.
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O QUE ESTÁ INCLUSO NO INVESTIMENTO?

Todos os participantes do Programa de Certificação recebem:

Certificado Internacional (se cumprir os requisitos de aprovação) 

1 Relatório da Pesquisa Prosci de Melhores Práticas em Gestão de Mudanças – Edição mais 
atual (Em Inglês)

Prosci ADKAR®️ Model (todas as ferramentas)

Prosci 3 Phase-Process®️ (todas as ferramentas)

Licença de Uso Prosci – Licença única de usuário para utilização das ferramentas, dados, 
materiais econteúdos Prosci

Licença Portal Prosci – Acesso à conteúdos eletrônicos para facilitar a compreensão da 
metodologia – por 12 meses - esse acesso não é requisito para aplicação da metodologia. Toda a 
metodologia pode ser aplicada sem o uso dessa funcionalidade. (Em Inglês)

Kit Metodologia Prosci contendo assessments, planilhas, modelos e gráficos necessários para 
o planejamento e execução da gestão de mudanças

4 livros: ADKAR®️; Gestão de Mudanças – O Lado Humano da Mudança; Guia de Sobrevivência 
para Empregados em um Contexto de Mudança; e Revisão do Programa de Certificação

Alimentação ao longo do programa (lanches e almoço) *somente para turmas Abertas ao 
Público 
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