
 

O novo Workshop da Novarth traz até você o método de um dia para sistematizar seu 

Modelo Pessoal de Vida e redirecionar sua carreira

O que é?

O  workshop  Novarth  de  ressignificação  de  carreira  aplica  metodologia  criativa  e 

inovadora,  implementada  durante  um  dia.  Você  construirá  seu  modelo  pessoal  de 

planejamento para os próximos passos em sua carreira,  seja renovando sua relação 

com suas atividades atuais ou rompendo paradigmas e reinventando-se. A metodologia é 

inspirada no  Business Model  You, que resultou de um processo de cocriação,  do qual 

participaram mais de 300 pessoas em 40 países.
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Para quem serve?

Para  profissionais  em momentos  de  decisão  de  carreira,  mudança  ou  redirecionamento 

profissional, empreendedores, ou pessoas que se encontram próximas a aposentadoria.

Qual o objetivo do workshop?
• Refletir sobre o trabalho dos seus sonhos.

• Desenhar o seu modelo de negócio pessoal.

• Identificar seu valor agregado e definir seu propósito.

• Estruturar os elementos para mudança de vida ou de carreira.

Como funciona?

O  workshop  aplica  método  visual  e  participativo,  para  elaborar  “modelo  de  negócio 

pessoal”,  adequando  habilidades,  interesses e  possibilidades  de  realização.  Através  de 

atividades individuais  e dinâmicas em grupo,  cada participante organizará suas idéias,  e 

identificará suas fortalezas e debilidades do momento atual, criando cenários para o futuro 

próximo.

O workshop faz as perguntas e cria  um ambiente seguro e colaborativo para que você 

encontre as respostas adequadas ao seu momento. Você é a melhor pessoa para dizer qual 

caminho deve tomar em sua vida. A Novarth, disponibilizará ferramentas e metodologia para 

sua reflexão.

Quem coordena o workshop?

A facilitação  será  feita  por  Cristina Balari, profissional  com histórico  de  reinvenção  de 

carreira  e  passagens  por  empresas  e  entidades  internacionais  em  países  da  Europa  e 

América do Sul.  Atualmente, consultora sênior da Escola Virtual Mercosul,  professora da 

Fundação espanhola CEDDET é sócia fundadora da Novarth.
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Quando e onde será?

O próximo workshop será em  Recife, no  sábado 6 de julho, de 9:00h. às 18:30h. Inclui 

coffee break, material de apoio e muitas surpresas!

O local do Workshop será oportunamente informado aos participantes inscritos.

Informação e inscrições

Inscrição Promocional até 25/06/2013: R$ 299,00

Inscrição a partir de 25/06/2013: R$ 350,00

Para garantir sua vaga, envie um email a info@novarth.com e receberá informações para 

realizar o pagamento da inscrição.

                 

Seleção de livros que inspiram o workshop
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