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Coaching 
  

A oportunidade de estruturar 
 seus pensamentos 

 e coordenar suas ações 
 para um determinado resultado,  

de forma ágil e eficaz.



O curso Coach Pensamento e Ação está formatado em 2 módulos de 
36 horas cada, totalizando 72 horas. 

No primeiro módulo você conhecerá os fundamentos e 
conceituações do coaching, além de vivenciar as duas primeiras 
fases do ciclo de coach pensamento e ação. 

Já no segundo módulo você vai utilizar as técnicas do coaching 
para os quatro ciclos restantes da metodologia, aprenderá as 
ferramentas e como aplica-las, executará atividades práticas e 
sairá apto a praticar o ciclo completo com você ou outras 
pessoas.  

Tudo isso em um ambiente de aprendizado pensado cuidadosamente 
para o curso, onde priorizamos o dinamismo, a prática, o bom humor 
e as boas relações. Sim, este será também um ambiente para 
contato com pessoas e profissionais interessantes que você queira 
conhecer e se conectar. 

como funciona



consolidaçãoformulação implementação transformação

Módulo 2 - 18 a 21 de maio 

fundamentaçãopilares pilares avaliação

Módulo 1 - 20 a 23 de abril 



fundamentaçãoavaliação

formulação implementação

transformação consolidação

Ciclo completo  
com as 6 fases



- COACHING - O QUE É? 
-COACHING E TIPOS DE COACHING 
-HABILIDADES E ATITUDES IMPORTANTES 
PARA COACHES 
-TIPOS E NICHOS DE COAGHING 
-PERFIL, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
ESSENCIAIS DO COACHING 
-ÉTICA NA PRÁTICA DO COACHING 
-O CAMINHO DE APRENDIZAGEM 
-COACHING NO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
PROFISSIONAL 
-O COACHING PENSAMENTO E AÇÃO 
-O EVOLUTIONARY COACHING CICLE 
-NANO, MICRO E MACRO COACHING 
-AS PERGUNTAS ESSENCIAIS DAS FASES DO 
COACHING PENSAMENTO E AÇÃO 
-UM MODELO PARA FOCAR NA SOLUÇÃO 
-CRIAÇÃO DE RAPPORT NA COMUNICAÇÃO 
-RAPPORT MULTINÍVEL E EMPATIA NO 
COACHING 

o que você irá aprender? 

-ASPECTOS DA EXPERIÊNCIA HUMANA 
-MODELO L.O.V.E. E MODELO T.O.T.S. 
-ENFOQUES NA LINHA DO TEMPO 
-POSIÇÕES PERCEPTUAIS 
-PERSPECTIVAS MÚLTIPLAS NA COMUNICAÇÃO 
-DÊ ESCOPO NO FOCO AO COACHING 
-CONDUÇÃO DE UMA SESSÃO DE COACHING 
-RELATÓRIOS: DIÁRIOS DO COACH, DIÁRIO DO 
COACHEE, DA SESSÃO DE COACH 
-ATITUDES, ESTRAGÉGIAS E CRENÇAS DOS 
COACHES 
-QUANDO ENCAMINHAR UM CLIENTE PARA A 
TERAPIA? 
-A PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 
-PERGUNTAS PODEROSAS 
-NEUROCIÊNCIA 
-FERRAMENTAS PARA AS SESSÕES DE 
COACHING 
-APRENDIZAGEM, CRENÇAS E VALORES  
-MISSÃO, VISÃO E PROPÓSITO 



Olhar para 
dentro de si 

auto-desenvolvimento 
aperfeiçoamento 

 das suas habilidades 
e atitudes profissionais 

melhor liderança 
melhor performance individual 

 e em equipe 
atuar como profissional 

 de coaching.

Benefícios

reestruturação DA VIDA PESSOAL 
mudanças profissionais 

 reposicionamento de carreira 
metodologia pensamento e ação 
comunicação diária no contexto 

escolhido 

aplicação 
prática



Anne kiepe

Diretora do anne k. escritório 
criativo desde 2012. 
 
Master Coach ICI e Trainer NLP 
i n t e r n a c i o n a l , c o n s t e l a d o r a 
organizacional com formação em 
n e u r o s i s t ê m i c a e c o n s u lt o r a 
sistêmica corporativa 
 
instrutora licenciada pela SBPNL e 
IAD; possui mais de 250 horas de 
prática como Master Coach,  e tem 
carga horária comprovada de 826 
horas de formação certificada. Anne 
K. ministrou mais de 65 cursos na 
área de liderança e desenvolvimento 
de pessoas, totalizando mais de 1500 
participantes.

treinadores



Anne kiepe

treinadores

suélen A. petry

Diretora da empresa Suélen A. Petry 
Coaching e Desenvolvimento. 

Master Coach ICI e Trainer em PNL, 
c o n s u lt o r a d e e m p r e s a s e 
especialista em dinâmicas de grupos. 

Instrutora licenciada pela SBPNL e 
IAD; possui mais de 350 horas de 
prática como Master Coach e tem 
carga horária de 702 horas 
c o m p r o v a d a s d e f o r m a ç ã o 
certificada.  

Acumula também mais de 800 horas 
como trainer em PNL. Atua desde 2013 
de treinamentos de desenvolvimento 
humano, PNL, gestão, liderança, 
inteligência emocional, totalizando 
mais de 1200 participantes.



72 horas de conteúdo exclusivo  

Material didático de excelente qualidade  

2 coffee breaks/dia   

Reunião de pré-encontro 

Aula ao vivo com Arline Davis, criadora da metodologia e presidente do ICI no 
brasil 

3 sessões de Mentoria pós curso com as treinadoras  

Networking com pessoas e profissionais interessantes  

Webinário ao vivo com Arline Davis para esclarecimento de dúvidas após 
conclusão do curso 

Participação em comunidade fechada no facebook para debater conteúdos do 
curso com treinadores e colegas de todo o Brasil

No curso Coach Pensamento e Ação você terá 



Somos licenciados pelo Instituto Arline Davis e 
SBPNL, instituições reconhecidas 

internacionalmente no mercado do Coaching.

mediante a participação integral, a entrega dos relatórios de coaching e a 
avaliação dos instrutores, o participante receberá um certificado em coaching, 
emitido com selo do iAd (instituto arline davis). adicionalmente, a carga horária 
deste treinamento serve para compor um currículo de estudos em pnl e coaching 
que pode possibilitar ao aluno ingresso na ici (international association of 

coaching institutes) 



Pré-Encontro (presença  Facultativa) : 12/04 ,19:00 às 21:00 hs 

Para que? conhecer os participantes, receber o material didático e entender a dinâmica do curso 
Facilitadora: Anne K.Rodrigues 
local: EPSI - espaço psicanalítico - rua nevinha cavalcante ,46, miramar 

Módulo 1:  20 a 23 de abril de 2017  
Módulo 2: 18 a 21 de maio de 2017 
09:00 às 13:00 hs / 14:30 às 19:00 hs 
Carga Horária total: 72hs 
Facilitadoras: Anne k. rodrigues e Suélen Petry 
local: EPSI - espaço psicanalítico - rua nevinha cavalcante, 46, miramar 

sessões de mentoria (presença facultativa) : 08/06, 05/07 e 09/08 ,19:00 às 21:00 hs 

Para que? acompanhar o seu desenvolvimento e trocar experiências com o grupo 
Facilitadora: Anne K.Rodrigues 
local: escritório criativo - rua desembargador Rivaldo pereira, 191, altiplano cabo branco 

O pré-encontro e as sessões de mentoria serão oferecidos como bônus aos inscritos no curso. Mentorias são encontros de 
acompanhamento do desenvolvimento dos nossos alunos após a realização do curso. 

Detalhes



     
 10 x R$ 614,00 (cartão de crédito)  

ou 

R$ 5.526,00 – À vista, no ato da matrícula  

matrículas: 
www.annek.com.br 
info@annek.com.br 
(83) 987110929 

  

investimento

http://www.annek.com.br

