
networking

[ acelerando 
seus resultados 

através da 
network ]



prepare-se para desenvolver habilidades práticas que terão 
impacto imediato na sua vida pessoal e profissional

Objetivo

[ Estamos vivendo a Era das Conexões, a partir do momento que você está conectado 

com alguém, é sinal que você se importa com ele e isso nos dias atuais faz toda diferença. 
Conexões vazias dos ambientes virtuais estão a cada dia se pulverizando mais. 
Habilidades como diplomacia, mediação, resiliência e liderança são imprescindíveis para 
quem quer se destacar profissionalmente.
Vamos apresentar ferramentas que farão com que os participantes entendam, identifiquem 

e desenvolvam estratégias de networking para alcançar seus objetivos de negócio ]
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Público Alvo

[economistas, empresários, consultores, líderes que tenham responsabilidade por 

implantar mudanças e melhorias nas organizações, vendedores, profissionais em busca 
de recolocação, gestores de projetos, universitários, pessoas que aspiram a cargos 

executivos e todos os que queiram incrementar sua networking. ]
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Conteúdo

• O que network, papéis, força dos elos, grau de relacionamento
• Exercício Prático Harvard, leitura do resultado e embasamento teórico
• Como um mentor pode alavancar seus resultados
• Estratégia de desenvolvimento, táticas para manter e estratégias de expansão da 

sua network
• A força de uma boa apresentação: como estruturar seu Pitch
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Metodologia

[ este curso é inspirado no programa ministrado na UCLA, Universidade da Califórnia, 

em parceria com a Anderson Executive, com ferramentas da Harvard University ]



networking
[ acelerando seus resultados através da network ]

Dados do Treinamento

• Data: 25/02, 26/02 e 27/02 

• Horário: das 18h30 às 22h
• Local: Conselho Regional de Economia-CORECON-PR 6ª Região. Rua Profª. Rosa 

Saporski,  989 – Bairro Mercês, Curitiba, PR (estacionamento no local)
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Investimento

[economistas, estudantes registrados e conveniados* ..................................... R$ 185,00

demais ............................................................................................................... R$ 215,00 

*conveniados: COFECON / CORECONs, CREA-PR, FAE]



Pricila Rissmann

Engenharia Mecânica/UTFPR, com MBA           

em Gestão de Projetos/IBMEC e Pós-graduação 

em Gestão de Negócios/FAE. Participante do 

Programa Santander W50 de Liderança feminina 

na UCLA em Los Angeles.                                

Com mais de 20 anos de experiência profissional 

nas áreas de Engenharia, Finanças, Programa e 

Compras.                                                            

Uma das idealizadoras do Programa 

Women@Renault Brasil e mentora no Programa 

Renault Experience. Proprietária do Leve2Go, um 

delivery de alimentação saudável com viés social.

Angeliz Suckow

Economista, Mediadora e Coordenadora do 
Núcleo de Mediação e Arbitragem do 
CORECON-PR, com MBA em Gestão de 
Projetos pela FGV, Certificada pelo Project 
Management Institute (PMI). 
Possui mais de 16 anos de experiência na 
Industria Automotiva, onde atuou como 
gestora e líder de equipes Multi-
Transversais.
Proprietária do The 80s/The Subs, 
restaurante de Comida Americana 
Contemporânea, existente deste 1994.
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Portfólio 2019

• Personna e Canvas: como estruturar seu negócio em apenas 1 folha
• Networking: acelerando seus resultados através da network
• Técnicas de Mediação e Gestão de Conflitos
• Ikigai e Innovation Decision Map: ferramentas para dar propósito e impulsionar sua 

carreira
• Negociações Inteligentes. Negociação baseada em Princípios - Método Harvard
• Gestão de Projetos com metodologia PMI 
• Gestão de Riscos em Projetos 
• Gestão Financeira para empresários
• LEAN Six Sigma: ferramentas de qualidade
• Planejamento Estratégico usando Innovation Decisión Map
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