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Curso de Coaching ANAC

Sem Impostos: R$600,00

Adquira um Novo Conhecimento, aprenda
a utilizar as mais eficazes ferramentas de
Desenvolvimento Humano existentes.
Formação em Práticas Coaching e as
Ferramentas da Mente Subconsciente
Faça sua Inscrição e comece agora!

O que é?
O curso de Formação em Coaching tem como principal foco, capacitar pessoas que
desejam aprender a utilizar o coaching como ferramenta de melhoramento pessoal e
desenvolvimento humano.
O principal objetivo deste curso é ensinar passo a passo a Consultoria em Coaching e a
Abordagem NACIFE® Hypnosis Coaching.
Cada participante poderá passar pelo processo, experimentando as sensações de
melhora pessoal disponíveis através das técnicas ensinadas.

Como Aprenderei?
A Formação em Coaching – Abordagem NACIFE® é um curso prático, que ensina como
realizar as técnicas, a utilizar ferramentas de coach e a realizar as sessões de coach
passo a passo. Para além dos métodos - demonstrativo, expositivo, interrogativo e a
contínua supervisão da prática do formando.
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Porquê realizar o curso?
●

Metodologia internacionalmente reconhecida – International Hypnosis Federation.

●

Melhora na performance como Coach.

●

Desenvolvimento pessoal profundo.

●

Aprendizagem das ferramentas de coaching e muitos outros benefícios…

A Quem se Destina?
Dirigido a todo o profissional da área de saúde, profissionais de RH e quem desejar
know-hall para um upgrade como consultor, adquirindo um conjunto poderoso de
novas técnicas para aprofundar os seus conhecimentos, desenvolver habilidades e
criar atitudes para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Qual é a Ementa da Formação?
O presente curso tem por objetivo apresentar a teoria do coaching e as ferramentas
para trabalhar a mente subconsciente. A metodologia do curso será baseada em textos
e conteúdos assíncronos disponíveis para acesso 24 horas por dia, 07 dias por semana.
Com interações síncronas em momentos previamente agendados. O aluno deverá ser
capaz de compreender o conteúdo e desenvolver sua habilidade cognitiva em cada
questão, devendo se reportar ao professor/tutor quando dúvidas houver.
Carga Horária: 20 horas + 5 horas de atividades complementares

Qual é a Metodologia?
Textos explicativos/Apostilas Modulares, Apresentação prática da disciplina,
Questionários de verificação de aprendizado e construção tópico a tópico do trabalho
aprendido. Além dos assuntos dispostos acima, o curso ainda dispõe indicações
bibliográficas para enriquecimento do desenvolvimento do trabalho. O material de
apoio é todo referenciado e atualizado bem como avaliações pautadas em resultados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO I - A Teoria do Coaching
1.1 Conceito de Coach
1.2 Conceito de Coaching
1.3 O Coaching no Mundo
1.4 O Coaching no Brasil
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1.5 Mapa do mercado de Coaching no Brasil
Cenário: O módulo 1 apresenta como cenário a porta de entrada para o aprendizado a
respeito da teoria do Coaching..
Objetivo: O Aluno deverá ser capaz neste módulo de assimilar o conteúdo e
reconhecer por meio das informações: Conceitos, Georeferenciamento e Mapa do
mercado de coaching.
MÓDULO II – Tipos de Coaching
2.1 Tipos
2.2 Mercados de Atuação
2.3 A ação fundamental do Coaching
Cenário: O módulo 2 apresenta como cenário os tipos de coaching.
Objetivo: O Aluno deverá ser capaz neste módulo de assimilar o conteúdo e
reconhecer por meio das informações: Tipos de Coaching, Mercado de atuação e ação.
MÓDULO III – As ferramentas do Coaching
3.1 Autodiagnostico – Inteligência Emocional
3.2 Roda da Vida
3.3 Matriz da Gestão de Mudanças – Comportamento
3.4 Mapas Mentais
3.5 Dinâmicas de Grupo
Cenário: O módulo 3 apresenta como cenário as ferramentas utilizadas em práticas de
coaching.
Objetivo: O Aluno deverá ser capaz neste módulo de assimilar o conteúdo e
reconhecer por meio das informações e simulatórias: Autodiagnóstico, Gestão, Metas,
Competências, Mapas mentais e Dinâmica de grupo.
MÓDULO IV - Coaching e as ferramentas de PNL
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4.1 O poder da mente subconsciente
4.2 As 10 leis do Subconsciente
4.3 Mensagens Subliminares Eficientes
Cenário: O módulo 4 apresenta como cenário a contextualização da utilização de
Ferramentas de PNL.
Objetivo: O Aluno deverá ser capaz neste módulo de assimilar o conteúdo e
reconhecer por meio das informações e simulatórias: Ferramentas e Recursos.
MÓDULO V – Coaching na prática – Passo a Passo
5.1 Uma sessão de Coaching – Passo a Passo
Cenário: O módulo 5 apresenta como cenário a contextualização da utilização de uma
sessão de coaching – passo a passo.
Objetivo: O Aluno deverá ser capaz neste módulo de assimilar o conteúdo e
reconhecer por meio das informações e simulatórias: Prática simulatória e preparatória
para aulas práticas de coaching.
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