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 PROGRAMA 

MIND IMPACT  

Próxima Turma: 

Data: 08 a 10 de Novembro de 2019 

Carga horária: 25 horas  

Local: Instituto Humanizar, Manaus/AM   

 

 

Sobre o Instituto Humanizar  

O Instituto Humanizar se dedica a desenvolver o SER humano através de vivências únicas, 

fundamentadas em modernos estudos sobre o funcionamento do cérebro e o comportamento 

humano.  

Acreditamos que cada ser humano carrega dentro de si os recursos necessários para superar 

desafios, realizar o extraordinário e alcançar a felicidade. Nossos cursos, programas e palestras 

têm como objetivo tornar estes recursos acessíveis, promovendo a inteligência emocional e 

social, por meio do autoconhecimento, compaixão e ferramentas de neurociências e 

comunicação avançadas.   

O Instituto Humanizar cria transformações únicas com objetivo de despertar o SER humano 

para sua grandiosidade, extraindo o melhor de si e impactando o mundo a sua volta. O 

desenvolvimento humano acontece de forma individual e em grupo, por meio de soluções 

padronizadas e personalizadas, entre elas:  

• Formação e Treinamento em Coaching, Mindfulness, Neurociências, Programação 

Neurolinguística, Hipnose, Oratória e Mind Impact  

• Desenvolvimento de Líderes  

• Desenvolvimento e Engajamento de Equipes  

• Diagnóstico Organizacional, Pesquisa de Clima e Consultoria em Desenvolvimento 

Humano  

O Instituto Humanizar tem como missão ser uma escola para a vida, aqui celebramos as 

experiências humanas, criamos conexão, diversão e amizade entre os alunos. Uma escola que 

compreende nossas limitações para despertar nossas potencialidades, que questiona as ideias, 

crenças e sistemas que nos separam enquanto indivíduos e alimenta as ideias que nos unem.  

 Mayara Cansanção 

Psicóloga, Coach e 

Trainer em PNL e 

Mindfulness. 

Dalton Ribeiro 

Engenheiro,Consultor 

Empresarial, Master 

Coach. 

  

Trainers : 
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Uma escola que reinventa o sentido do trabalho, pois podemos fazer o que tem que ser feito, 

mas também o que amamos fazer, com muito propósito e um sentido profundo e singular.   

Cultivamos um olhar ousado sobre a Educação, com objetivo de inovar, conectar, compartilhar 

e criar ferramentas que tornam a mudança algo possível e constante. Somos entusiastas em 

potencializar talentos, para que mais humanos possam fazer deste mundo, um mundo melhor.  

  

Sobre o Mind Impact  

O Mind Impact consiste em experiências vivenciais e imersivas através do uso de ferramentas 

de PNL, Coaching, Mindfulness e Psicologia direcionados para o autoconhecimento e melhoria 

de performance. Excelente para o desenvolvimento profissional, redirecionamentos de carreira 

e aumento de assertividade. Identifica e trabalha crenças limitantes fortalecendo crenças 

impulsionadoras.  

Público Alvo  

Todas as pessoas que buscam o autoconhecimento e desenvolvimento da sua inteligência 

emocional, com objetivo de conquistar resultados extraordinários na área pessoal e 

profissional.  

O que o Mind Impact Pode Fazer por Você  

Através da aprendizagem, técnicas e ferramentas o participante irá identificar seus padrões e 

zona de conforto, pontos fortes e valores. Será capaz de resgatar sua identidade, elaborando sua 

missão e visão pessoal e de aprender como manter sua autoestima e motivação e a alinhar-se 

com as leis universais da abundância e da prosperidade.  

Como o Mind Impact Pode Ajudar Profissionalmente  

O participante do programa irá conhecer seus talentos e dons naturais. Aprenderá como tomar 

decisões assertivas e passar por dilemas com facilidade. Será capaz de reprogramar suas crenças 

e pensamentos limitantes, traçar metas como um coach profissional e planejar seu mapa de 

jornada para o sucesso.  

Conteúdo Programático  

• A influência do Inconsciente  

• Diagnóstico Pessoal  

• Crenças e sua influência  

• Condicionamentos  

• Sistemas Representacionais  
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• Níveis Neurológicos  

• Valores e Missão  

• Janela de Johari  

• Perfis de Preferência Cerebral  

• Análise de Problemas  

• Gestão do Tempo  

• Presença (com técnica de Mindfulness)  

• Definição de Metas  

• Planejamento para Alcance de Metas   

  

Trainer  

Mayara Cansanção    

Diretora do Instituto Humanizar. Psicóloga e Coach de Inteligência Emocional, Trainer em 

Mindfulness – Programa que desenvolve a atenção plena, trabalhando redução de stress e 

ansiedade. Trainer em Programação Neurolinguística (PNL) – Área que desenvolve uma 

comunicação assertiva, seja com você mesmo ou nos seus relacionamentos.    

  

Dalton Ribeiro  

É diretor de educação corporativa do Instituto Humanizar e coach de empreendedores. Formado 

em Engenharia Mecânica pela UFF, especialista em Engenharia Econômica pela UERJ e MBA 

em Logística pela UFRJ, Master Coach certificado pelo International Coaching Council (ICC) 

e pelo Behavioral Coaching Institute (BCI). Atuou por 11 anos em grandes empresas de 

logística, tendo gerido diversas áreas e, posteriormente, foi consultor empresarial de empresas 

como Log-In Logística, Oracle e CSN.  

  

  

Certificação  

Instituto Humanizar.  

Critérios Avaliativos: 80% de presença nas aulas (tolerável até 5h de ausência).   

    

Investimento  

Até 25 de outubro de 2019:  ............................................................................. ...R$ 997,00  

A partir de 25 de outubro de 2019: .................................................................. R$ 1.197,00  
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Opções de pagamento:  

• Parcelamento em até 4 vezes no cartão de crédito.  

• Entrada + parcelamento em 3 vezes no boleto bancário.  

    Convênios e Parcerias (consulte condições de pagamento):   

• Avancard  

• Uniodonto  

  

      Aceitamos:  
  

   

 

 

Para mais informações contatar:  

Instituto Humanizar  

(92) 3346 9777      

Dalton Ribeiro – Coach e Desenvolvedor de Pessoas   

(21) 98689-4306  

dalton@institutohumanizar.com.br  

 

Cristina Romano – Consultora de Desenvolvimento de Pessoas  

 (92) 99198-5430  

contato@institutohumanizar.com.br  

 

          Léia Ribeiro – Consultora de Desenvolvimento de Pessoas  
 

 (92) 98128-2915 

 cursos@institutohumanizar.com.br  
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Perguntas Frequentes  

a. Preciso ter alguma formação ou conhecimento específico para participar do programa?  

O programa é indicado para qualquer pessoa que deseja crescer profissionalmente, redirecionar sua 

carreira, alavancar sua empresa, obter prosperidade financeira, ter melhores resultados 

acadêmicos e melhorar seus relacionamentos pessoais e profissionais.  

  

b. Qual a idade mínima para participar do programa?  

O programa é recomendado para pessoas a partir de 16 anos e não tem limite de idade.  

  

 


