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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

Coaching - planejamento de carreira para médicos veterinários em pós-graduação stricto sensu - 
2020 

 
DADOS DA DISCPLINA 
Nome: Coaching - planejamento de carreira para médicos veterinários em pós-graduação stricto sensu 
Carga horária: 48h Teórica – 48h 
Natureza: Optativa  Nº de vagas: 10 
 
PROFESSORES 
 
1. COORDENADOR(A) 
Prof. Dr. Bruno Benetti Junta Torres 
Setor: Clínica e Cirurgia Veterinária 
E-mail: brunobjtorres@ufg.br  
 
EMENTA 
Coaching e mentoria com foco na produtividade, gestão de atividades e desenvolvimento de auto 
liderança. Serão abordadas ferramentas de Coaching e técnicas complementares como alinhamento 
de vida e perfil comportamental. Técnicas aplicadas a produção científica e gestão de tarefas. 
Potencialização de recursos e minimização de interferências. Busca do autoconhecimento, clareza em 
seus objetivos pessoais e de carreira, traçando planos de ação para alcançá-los por meio de metas bem 
definidas. 
 
OBJETIVO 
Gerais: Aumentar a performance e resultados positivos dos estudantes de pós-graduação em medicina 
veterinária e outros cursos strictu sensu. 
Específicos: Trabalhar habilidades necessárias ao pós-graduando como produtividade e realização 
profissional através da aplicação de ferramentas de Coaching e autoconhecimento. A intenção com 
isso é a melhora dos relacionamentos interpessoais, qualidade de vida e resultados dos profissionais 
que se dedicam à pesquisa, docência e/ou empreendedorismo. 
 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO 
Aulas teóricas contarão aplicação de ferramentas através do Coaching em grupo. Serão expostos 
vídeos sobre o tema. As aulas práticas serão feitas em dinâmicas em sala de aula, bem como trabalhos 
passados ao longo do semestre para desenvolvimento pessoal e melhora das relações interpessoais 
dos alunos. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Serão utilizados programas de apresentações de slides compartilhados com os discentes via 
plataforma virtual. Laptop, câmera de vídeo e microfone. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados durante todo o processo de aprendizagem, levando-se em consideração sua 
assiduidade, pontualidade, participação e interesse demonstrado durante as ferramentas que serão 
trabalhadas. A auto avaliação aqui também tem participação importante no entendimento da 
responsabilidade do aluno em seu próprio crescimento. 
 
Conceito A: média da auto avaliação e avaliação do professor maior que 9,0 
Conceito B: média da auto avaliação e avaliação do professor maior que 8,0 
Conceito C: média da auto avaliação e avaliação do professor maior que 7,0 
Conceito D: média da auto avaliação e avaliação do professor menor que 7,0 
 
HORÁRIO E LINK ONLINE 
A primeira semana de aulas ocorreu entre 09 e 12 de março de 2020, das 8h as 12h. 
As demais atividades foram realizadas nas seguintes datas: é 16/06, 18/06, 30/06 e 02/07 das 8h as 12h. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*  
09/06 – Introdução ao Coaching. A primeira sessão. Autobiografia. 
10/06 – Identificando fase da vida.  
11/03 – Roda da vida – avaliação de satisfação. 
12/03 - Auto feedback. 
16/06 – Quem eu quero me tornar? 
18/06 – Avaliação de perfil comportamental. Teste do sistema representacional. 
30/06 – Tríade do tempo. 
02/07 - Orientação para Resultados - Plano de Ação - 5W2H Expandido. Encerramento. 
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Coordenador da Disciplina  


