
Planejamento e 

Gestão do Tempo

NADis/UFRN



Perguntas?



wendellaraujo.com



O que é Planejamento? 

Para que serve o Planejamento? 

Quando fazer o Planejamento? 

Como fazer o Planejamento? 

Teste, técnicas e dicas de Gestão do Tempo

Objetivos



Você consegue realizar seus sonhos? 

Você vive a sua vida ou a vida dos outros? 

A sua vida está do jeito que você gostaria? 

Onde e como você quer estar daqui a 10 anos? 

Você tem um planejamento de vida?

Responda



O que é Planejamento?

•Um plano para otimizar o alcance de um objetivo; 

•Preparação, organização e estruturação de um 

objetivo; 

•É sempre voltado para o futuro.



Para que serve?

•Para visualizar antecipadamente as ações que 

visam alcançar um objetivo; 

•Para executar de forma mais confortável as tarefas 

necessárias; 

•Para estabelecer estratégia e recursos necessários 

para a conquista do objetivo.



Quando fazer?

•Logo quando se tem o desejo ou a ideia de fazer ou 

conseguir algo; 

•Depois de não ter tido o resultado esperado; 

•Quando se quer fazer algo diferente para se ter um 

resultado diferente.

Refazer sempre que necessário



Como fazer?

•Objetivo 

•Prazo 

•Estratégia 

•Recursos 

•Avaliação

- definir detalhadamente. 

- estipular de forma real. 

- melhor caminho considerando obstáculos. 

- fazer o necessário (interno e externo). 

- fazer análise crítica do todo.

Modelo OPERA



Exercício dos 7 passos

1. Escreva uma meta que só dependa de você para realizar;	

2. Escreva o motivo que te leva a desejar isso;	

3. O que você terá de bom quando realizar essa meta?	

4. Há alguém que não ficará feliz com essa conquista?	

5. Estabeleça uma data, um prazo para você iniciar e concluir;	

6. Escreva, pelo menos, 3 formas diferentes de chegar a essa meta;	

7. Releia tudo o que escreveu e melhore se necessário.



Planejamento

TAREFA



Ciclo PDCA

• Plan - Planejar 

• Do - Fazer 

• Check - Verificar 

• Act - Atuar



Gestão do Tempo

TESTE



Gestão do Tempo

O que é Gestão do Tempo? 

Como você administra seu tempo? 

Quanto tempo nós temos? 

O meu tempo é igual ao seu tempo? 

O que é o tempo?



Gestão das atividades

1. Definir prioridades 

2. Delimitar o tempo para cada atividade 

3. Fazer uso de agenda com avisos e seguir 

4. Estar presente por inteiro 

5. Manter foco e evitar dispersão



FOCO x DISPERSÃO

Vontade 

Querer 

Decisão 

Força 

Coragem

Televisão 

Internet 

Celular 

Amigos 

Família

FOCO DISPERSÃO



Estar presente

DINÂMICA



Gestão do Tempo

Christian Barbosa é empreendedor e 
especialista em gerenciamento do 
tempo e produtividade pessoal do 
país.



Gestão do Tempo

O livro “A Tríade do Tempo” - 
Revela um trabalho baseado no 
resultado de uma pesquisa 
realizada com mais de 3.000 
pessoas, em diversos países, sobre 
problemas e necessidades atuais 
de administração de tempo e 
produtividade pessoal.



Gestão do Tempo

A tríade do tempo
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TOTAL  GERAL (soma de A, B e C): _________________________

CONJUNTO A

     Pergunta          Valor

1

3

6

9

12

15

     _______

CONJUNTO B

     Pergunta          V

 4

7

10

11

14

17

     Total B =_______

CONJUNTO C

     Pergunta           Valor

2

5

8

13

16

18

     Total C =_______

 Muito bem! Para finalizar, vamos descobrir a porcentagem de seu tempo em 
cada tarefa da tríade. Veja as instruções a seguir, fazendo as contas com sua calcu-
ladora, e anote a porcentagem de cada esfera no campo correspondente da tríade:

Esfera da importância:      Total B       x 100
                                              Total geral

Esfera da urgência:       Total A       x 100
                                        Total geral

Esfera da circunstância:      Total C       x 100
                                                Total geral

IMPORTANTE

CIRCUNSTANCIAL URGENTE
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Fanpage



“O maior potencial do ser humano é ele mesmo. 
Todos os recursos de que precisa já tem dentro 
de si. Se não, não saberia que precisa." 

Wendell Araújo

Obrigado


