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FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM COACHING   

Com a metodologia da “Jornada do Coachee©”, possibilitamos o desenvolvimento de 

potencialidades, trabalhando competências para alcançar os resultados desejados.  

 

Objetivos do Curso  

 Desenvolver o Coach para criar um cenário favorável para mudança de estado 

do coachee, seja profissional ou pessoal.  

 Apresentar aos alunos conceitos de Coaching e de diversas Ferramentas como 

a Programação Neurolinguística, Mindfulness, Neuro-semântica e Storytelling  

 Apresentar “A Jornada do Coachee©” - Metodologia desenvolvida por 

EUROMINDS, inspirada na Jornada do Heroi de Joseph Campbell.  

 Permitir o Desenvolvimento de uma carreira sólida de Coach  

 Potencializar e revelar comportamentos, tipos de personalidade e estilos de 

liderança.  

 Estimular o desenvolvimento da profissão de Coach, focando sempre nos 

resultados e no bem-estar do Coachee  

  
Objetivos do Coaching  

 Melhora da qualidade de vida e das relações interpessoais.  

 Aumento da autoconfiança, autoestima, das habilidades e da autossatisfação 

do coachee.  

 Desenvolver autocontrole e autonomia.  

 Equilíbrio e harmonia na vida pessoal e profissional.  

 Dinamização da capacidade de gerenciar a própria vida  

  

O Diferencial  

O que torna a formação única é a metodologia que consiste num processo evolutivo e 

harmonioso, baseado na Jornada do Coachee, com etapas logicas de aquisição de 

conhecimentos e ferramentas de Coaching, de modo a focar na segurança e 

flexibilidade do Coach para exercer a profissão.  
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Conteúdo Programático   

Módulo I – A Jornada do Coachee e Neurosemântica  

Introdução ao curso  

Competências básicas do Coach e preparação para “A Jornada do Coachee”;  

Como conduzir uma sessão e programa de coaching?  

Neurosemântica, Metacoaching e autoanálise  

  

Módulo II – Neurociências e PNL  

Entendendo o Cérebro e os Comportamentos;  

Introdução às Neurociências; Cérebro na Hipnose e Meditação  

Perfis de aprendizagem e Perfis Comportamentais  

Introdução à Programação Neurolinguística; Coaching com PNL  

ROADMAP, Rapport e Backtracking  

  

Módulo III – Coaching com Mindfulness e Coaching executivo  

Atenção plena no Coaching; 11 principios de Mindfulness no Coaching;  

Projeto de vida, Roda da vida, Análise de estresse, bodyscan, yoga;  

Habilidade de coaching de grupos;  

Terminologia;  

Tipos de coaching de grupo;  

  

Módulo IV  - Coaching para grupos/equipes e estudo de casos Práticos  

Coaching executivo para líderes  

Feedback 360º, Metaprogramas, Lista valores pessoas e organizacionais, Matriz 

prioridades  

Coaching em equipe, tipos de coaching em grupo  
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GROW,SWOT, Preparação para novos desafios e ciclos de mudança 

Bônus1:Coaching com supervisão   

Após a finalização do curso e de modo a acompanhar a evolução e dúvidas dos 

Coaches, serão agendadas 2 sessões após o curso, nas quais serão partilhadas 

duvidas e realizado Coaching em grupo.  

TURMA 6 - Formação em Manaus  
  

Local: SEDE DA HUMANIZAR   

Rua Rio Javari, n° 33, Nossa Sra. Das Graças.  

Datas próximo modulo:  01 e 02 de Junho – sábado e domingo  

Horário: 8h – 19h (1h hora de almoço)  

Carga Horária:100 horas   

Investimento: R$ 6.200,00 sendo entrada de 500,00 e 10x R$ 590,00 no cartão de 
crédito ou boleto  

Planos diferenciados:   

Entrada de 500,00 + 14x de 492,85 ou 24x 287,50  

Material didático (apostila), recursos, materiais diversos e coffee breaks inclusos.  
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Trainers  

António Dias, Neurocientista (Univ. Salamanca – Espanha), Neurocoach Executivo, 

Master em Programação Neurolinguística (INPNL – Lisboa, Portugal), Mestre em  

Ciências Farmacêuticas (Univ. Porto, Portugal). Fundador da EuroMinds – Escola 

Européia de Desenvolvimento Humano (Braga – Portugal), criador da Jornada do 

Coachee®, com longa e sólida experiência em gestão de produção, processos e 

equipes.  

Mayara Cansanção, Psicóloga Clínica (UNINORTE), Fundadora do Instituto 

Humanizar, Coach, Especialista em Marketing e Negócios pela FGV, mentora de vida 

e carreira, atuação em clínica, desenvolve pessoas por meio de atendimentos 

individuais, em grupo e treinamentos.  

Marcelo Felippe, Trainer em PNL e Neuro-Semântica, Master e Trainer em Programação 

Neurolinguística (PNL), Coach, MBA de TI em Gestão de Negócios, Facilitador de 

treinamentos ao ar livre, motivação, vendas, aprendizagem, comunicação, relacionamentos 

e de desenvolvimento de líderes, Atua como coach e consultor no mercado corporativo. 

 

Certificação  

EuroMinds – Escola Européia de Desenvolvimento Humano  

Braga – Portugal www.eurominds.pt  

  


