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FALE COM O AUTOR
CONFIRA OS LANÇAMENTOS DE LIVROS

 CONFIRMADOS PARA O COMRH 2012 -
LOCAL : LOUNGE DA EXPO ABRH-MG
E AUTORES

Psicólogo, doutorando pela Universidade de São Paulo (EEFE/ USP) e mestre em avaliação 
psicológica. Atua como coordenador e pesquisador na editora Casa do Psicólogo. Pesquisador e 
autor da adaptação brasileira dos testes Color Trails Test, Memória Visual de Rostos, Teste de 
Inteligência Geral - Beta III (Army Beta Tests) e do instrumento Leadership Judge- ment Indicator. 
Experiência em Recursos Humanos com foco na implantação de departamentos de treinamento e 
desenvolvimento (T&D), avaliação psicológica nas organizações, recrutamento e seleção e 
desenvolvimento de liderança.

IVAN SANT’ANA RABELO
Bate-papo e lançamento do livro “ Treinamento e Desenvolvimento”

09/05/2012
16:30 às 17:30h

Psicóloga e Mestre em Psicologia, com ênfase em Avaliação Psicológica, pelo Programa de Pós-
Graduação Stricto-Sensu na Universidade São Francisco – USF. Pesquisadora do Departamento 
de Pesquisa e Produção de Testes da Editora Casa do Psicólogo®. Organizadora e autora de 
capítulos do livro “Avaliação Psicológica: guia de consulta para estudantes e profissionais da 
psicologia”; autora da adaptação brasileira do “Teste Não-Verbal de Inteligência Geral - BETA-III” e 
do instrumento de liderança situacional “Leadership Judgement Indicator (LJI - versão brasileira)”. 
Possui diversos outros capítulos de livros e artigos científicos publicados em revistas nacionais e 
internacionais. Docente de disciplinas de avaliação psicológica em cursos de especialização e 
ministra cursos na livraria Casa do Psicólogo® e em diversos congressos, e eventos. 

GISELE A.S. ALVES
Bate-papo e lançamento do livro “ Indicador de Julgamento de Liderança” LJI

EDINA BOM SUCESSO
Bate-papo e lançamento do livro “ Assédio Sexual”

10/05/2012
11:00 às 12:30h

CÉSAR SOUZA
Bate-papo e lançamento do livro “A NeoEmpresa: o futuro da sua carreira e dos
 negócios no mundo em reconfiguração”

10/05/2012
16:30 às 17:15h

César Souza é um dos maiores experts brasileiros em Estratégia Empresarial, Gestão e Liderança. 
Preside a Empreenda Consultoria que desenvolve projetos de Estratégia Inovadora e coordena 
originais Programas de Desenvolvimento de Líderes. Ocupou posições de liderança no Brasil e no 
exterior, inclusive como Vice-Presidente Executivo da Odebrecht of América Inc. nos EUA, onde 
implementou uma visão de negócios que muito contribuiu para a internacionalização da empresa. Foi 
sócio da filial brasileira do Monitor Group, empresa de consultoria fundada por Michael Porter. César 
Souza é protagonista da primeira série sobre Liderança da TV brasileira – “Líderes em Ação” – 
promovida pela HSM. 

Graduada em Psicologia e mestre em Administração pela UFMG. Autora dos livros “Afeto e Limite: 
uma vida melhor para pais e filhos”, “Relações Interpessoais e Qualidade de Vida no Trabalho”, 
“Autoestima e Felicidade”. Coautora do livro “Tempo de Convergir”. É membro do conselho consultivo 
da Associação Brasileira de Qualidade de Vida Nacional. Realiza, em todo o país, palestras sobre 
relações interpessoais e qualidade de vida e é consultora de empresas. É fundadora da ERGON - 
Consultoria e Educação Continuada.

10/05/2012
8:30 às 10:00h
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