Formação em Life e Executive Coaching
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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
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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.
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 a Formação em Life e Executive Coaching
Uma formação diferenciada e exclusiva, onde o foco é a humanização do processo de coaching,
através do foco no indivíduo enquanto ser humano, com suas crenças, memórias,
potencialidades e história de vida.
Utilizamos os mais modernos estudos de neurociência, programação neurolinguística,
mindfulness, neurossemântica, administração, planejamento estratégico, filosofia e psicologia,
dentre outros, para gerar transformação pessoal e construir uma sólida base de conhecimento
para que os coaches formados por nós não sejam apenas meros aplicadores de ferramentas e
sim profissionais preparados para criar seus próprios modelos de atendimento para desenvolver
o potencial das pessoas, reduzir as interferências internas e fazê-las alcançar seus objetivos num
curto espaço de tempo.

Público Alvo
Profissionais de todas as áreas que desejam melhorar sua capacidade de definir metas pessoais
ou profissionais e obter resultados num curto espaço de tempo.
Pessoas com interesse genuíno em desenvolver outras pessoas utilizando técnicas e ferramentas
de coaching para alcance de resultados em qualquer área de sua vida.
Líderes, executivos e empreendedores que buscam ferramentas para melhorar a comunicação e
engajar suas equipes para que alcancem a excelência.

O que o Coaching Pode Fazer por Você
Dentre os inúmeros benefícios da Formação em Coaching, podemos destacar:
•
•
•
•
•
•

Melhora da capacidade de estabelecer e alcançar metas desafiadoras;
Aumento do autoconhecimento e do gerenciamento das suas próprias emoções;
Desenvolvimento e melhoria da habilidade de comunicação;
Aumento da empatia, percepção do outro e compaixão;
Melhora na Gestão do Tempo;
Desenvolvimento de habilidades de liderança;
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•
•
•
•

Capacidade de identificar e mudar padrões de pensamento e comportamento tóxicos;
Melhoria da capacidade de entender e aceitar as diferentes formas de pensamento;
Aumento da capacidade de adaptação e flexibilidade cognitiva; • Aumento da
autoconfiança, autocontrole, autonomia e autoestima;
Dinamização da capacidade de gerenciar a própria vida.

Como o Coaching Pode Ajudar Profissionalmente
O Coaching pode potencializar sua performance profissional de diferentes formas. Utilizando
as ferramentas e conhecimentos adquiridos profissionais de qualquer área podem melhorar seus
relacionamentos no ambiente de trabalho, aumentar sua capacidade de negociação e persuasão,
tornar-se mais produtivo e focado.
Além disso, atuar como coach poderá lhe gerar uma renda extra como atividade complementar
ou até mesmo uma renda significativa como atividade principal. O coach profissional poderá
atuar em diferentes nichos, utilizando sua experiência e conhecimento prévios ou ainda
desenvolvendo uma nova expertise. As técnicas de coach podem ser utilizadas ainda em grupos,
no desenvolvimento de modelos de treinamentos e workshops que geram transformações
significativas.
Se você atua como profissional liberal e precisa gerar uma transformação em seu cliente que
depende de mudança de comportamento e atitude, pode-se valer das técnicas e ferramentas para
potencializar os resultados do seu trabalho e se diferenciar no mercado.

Conteúdo Programático
•
•
•
•
•
•

Técnicas e Ferramentas de PNL aplicadas ao Coaching
Técnicas e Ferramentas de Life Coaching
Técnicas e Ferramentas de Mindfulness aplicadas ao Coaching
Técnicas e Ferramentas para Coaching de Equipes
Técnicas e Ferramentas para Coaching em Grupo
Técnicas e Ferramentas para Coaching Executivo e de Negócios

Trainers
Marcelo Fellipe
Trainer em Neurossemântica e Meta Practitioner em PNL/Neurossemântica pela International
Society of Neuro-Semantics Bacharel em Engenharia Elétrica e MBA TI em Gestão de
Negócios pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pós-graduado em Neurociência
pedagógica pela AVM / Cândido Mendes. Trainer em Programação Neurolinguística pelo
Instituto de Neurolinguística Aplicada – INAp. Formação e Certificação Internacional em
Coaching pelo Instituto Internacional de Coaching / Incoaching. Facilitador dos cursos de
formação e certificação internacional em Programação Neurolinguística e Neurossemântica;
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facilitador das formações com certificação internacional em Coaching; Mais de 10 (dez) anos
como Coach e Consultor no mercado corporativo e para pessoas físicas e atuação nas áreas de
Vendas, Consultoria e Gestão de Produtos atendendo grandes clientes, elaborando estratégias
de vendas e formatando soluções.
Mayara Cansanção
Psicóloga e Coach de Executivos, 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. Trainer e criadora da metodologia de Formação em
Coaching do Instituto Humanizar. Fundadora e Diretora do Instituto Humanizar.
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: 88% de presença nas aulas (tolerável até 12h de ausência).

Investimento
Formação Life e Executive Coaching : ......................................................... R$ 6.400,00

Opções de pagamento:
•
•

Entrada de R$ 500,00 + 10 parcelas de R$ 590,00 no boleto.
Consulte outras opções com nossos consultores.

Convênios e Parcerias (consulte condições de pagamento):
•

Avancard

•

Uniodonto
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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
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