Methodology Application Program (MAP)
Programa de Aplicação da Metodologia

O Programa de Aplicação da Metodologia Prosci, foi projetado para
os proﬁssionais certiﬁcados no Programa de Certiﬁcação em
Gestão de Mudanças Prosci, para ensiná-los como aproveitar as
atualizações da Metodologia Prosci para alcançar o sucesso das
mudanças. A Metodologia Prosci atualizada está mais acionável e
acessível, suportada por conteúdos digitais, recursos e ferramentas
de avaliação avançados no novo Prosci Hub Solution Suite. Durante
este programa de um dia, você irá aprender o que mudou, os
benefícios para você e sua organização e o que isso signiﬁca para
sua estratégia e planos de Gestão de Mudanças. Você irá também
aprender como aplicar a metodologia atualizada e as ferramentas
necessárias para o seu projeto.

Para quem é o programa?

Agenda

Este programa é para as pessoas que participaram do Programa de
Certiﬁcação em Gestão de Mudanças Prosci e que desejam:

•

Visão geral da Atualização da Metodologia Prosci e
Prosci 3-Phase Process®

•

Aplicando as ferramentas e metodologias mais
recentes ao seu projeto – compreendendo as principais
diferenças e benefícios por meio de uma série de
sprints avançados no:

• Saber mais sobre as últimas atualizações da Metodologia Prosci;
• Entender como aproveitar essas atualizações para gerar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

resultados de mudança mais bem-sucedidos;

• Trazer novo valor para suas iniciativas, organizações e práticas.

Objetivos de Aprendizagem
• Aprender o Prosci 3-Phase Process – mais acessível,
acionável e eﬁcaz;

• Avaliar a saúde do projeto de maneira holística e a deﬁnição
do sucesso usando o novo PCT Model e o Assessment PCT;

• Avaliar uma gama mais ampla de risco, com pontuação mais
fácil, na Avaliação de Risco revisada;

• Desenvolver uma lista de papéis e responsabilidades para facilitar
a identiﬁcação e ativação de funções da Gestão de Mudanças;

• Preparar um roadmap para alinhar as atividades e cronograma
do lado humano ao ciclo de vida do seu projeto;

• Criar o ADKAR® Model e o ADKAR Blueprint do seu projeto para
ativar, informar e orientar seus planos de Gestão de Mudanças;

•
•

Papéis e Responsabilidades
Roadmap
ADKAR Blueprint
Planos Escaláveis de Gestão de Mudanças
Calendário Rastreável

Materiais do Curso
•

Assinatura de um ano para o conteúdo digital, recursos
e ferramentas do Prosci Hub Solution Suite, incluindo:

•

Proxima – Aplicativo para aplicação da metodologia
(ferramentas, templates, roadmaps) e gestão dos
projetos reais dos participantes (dashboards,
assessments, compartilhamento de dados, acessos
de multi-usuários);

•

Research Hub – Aplicativo com o maior corpo de
conhecimento em Gestão de Mudanças do mundo.
Versão eletrônica da Pesquisa de Melhores Práticas
em Gestão de Mudanças da Prosci;

•

Knowledge Hub – Aplicativo com todo o
conhecimento teórico de suporte à aprendizagem
da metodologia da Prosci.

• Estabelecer um calendário rastreável para monitorar o

• Iniciar seu projeto usando o Proxima, ferramenta em nuvem
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Deﬁnir o Impacto
Assessment de Risco

Knowledge Hub e Research Hub

planos de Gestão de Mudanças;

da Prosci, para orientar e gerenciar mudanças.

4 P’s

Entregáveis do Prosci 3-Phase Process®

• Aprender como ﬂexibilizar o número, a profundidade e o tipo de

desempenho organizacional, individual e de Gestão de
Mudanças;

PCT ™ Model
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