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IFORMAÇÕES GERAIS 
 

Carga-horária: 40  horas, sendo 20  presenciais e 20 horas do projeto individual de 

coaching 

Instrutora: Taissa Amorim  

- Life&Executive Coach – Com mais de 200 horas em 
atendimento.  

- Atriz 

- Consultora em Treinamento e Desenvolvimento 

- Diretora Regional Nordeste da MRG – Maria Rita Gramigna 

- Diretora Regional Nordeste da ABRACOACHES  

- Pós – Graduada em Gestão Estratégica de Pessoas e Pós 
Graduada em Psicologia Organizacional do Trabalho. 

- Bacharel em Administração com Habilitação em Recursos 
Humanos pela Estácio – Fase. 

- Facilitadora e Analista de Perfil de Competências 
Comportamentais da PerformanSe- Paris / França em 2015. 

- Desenvolvimento Pessoal com Paulo Vieira – PhD em 
Coaching e Presidente da Febracis / 2015-2016 

- Formação Internacional em Coaching, ICL – Portugal com 
chancela do ICF – 

- International Coach Federation em Coimbra – Portugal em 
2014. 

- PDD –Programa de Desenvolvimento dos Dirigentes - PAEX – 
FUNDAÇÃO DOM CABRAL 01/2011 

- Voluntária por 10 anos na Abrh-Se/ Último cargo: Diretora de 
Relacionamento Institucional da ABRH Seccional Sergipe/2013-
2015 

- Experiência como docente em graduação e pós graduação. 
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APRESENTAÇÃO 
 

PÚBLICO-ALVO 

 

- Pessoas que  desejam obter ferramentas poderosas para superar desafios, alcançar 
metas pessoais, realziar sonhos, mudar paradigmas, reorganizar a vida, alcançar a 
excelência pessoal. 

- Pessoas que buscam identificar e reprogramar crenças limitantes em fortalecedoras. 
- Pessoas que estão em busca de ser “Sua melhor versão”, 
- Pessoas interessadas em conhecer e utilizar  recursos eficazes de intervenção e 

transformação pessoal como forma de melhorar sua qualidade de vida. 
- Profissionais em geral que desejam melhorar seu perfil pessoal, conhecer seus 

potenciais e ser uma pessoa melhor. 
- Pessoas em busca de um melhor equilíbrio entre todas as áreas de sua vida. 
 

RESULTADOS GARANTIDOS 

 

 
 

. 

DIFERENCIAL DESTE CURSO 

 

- Foco de desenvolvimento em dez áreas da vida. 

- Essencialmente prático com,  pelo menos, duas sessões praticas por dia, 
realizadas a partir de modelo simulado e entrega de  protocolos de aplicação de 
ferramentas. 

- Monitoria garantida de 120 dias pós curso. 

- Turmas com até 20  participantes, permitindo uma assistência individual 
assertiva. 

- Selo de aprovação da Metaforum Internacional (Alemanha)  para aqueles que 
fizerem o percurso Executive Coaching (60 horas) por Competências e este 
módulo, com entrega de certificado com  100 horas. 
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O que você ganha neste curso: 

 

 
 
 
O acompanhamento  do Projeto de Conclusão do Curso, será realizado exclusivamente 
pela formadora. 
 
Somos os primeiros a oferecer este conteúdo na forma de certificação 
internacional  em coaching, aliado ao módulo de Coaching por Competências, com 
ferramentas utilizadas por Profissionais renomados como Anthony Robbins, 
Joseph O’Connor, Andrea Lages, Daniel Goleman, além da Metodologia e 
Ferramentas exclusivas da MRG Consultoria e Treinamento. 
 

 

OS OBJETIVOS 
 

 

Objetivo Geral 

 
Oferecer aos participantes a oportunidade de um Self Coaching, por meio de uma 
fantástica imersão ao autoconhecimento e autodesenvolvimento.  
 

Objetivos de Aprendizagem 

 
Oferecer aos alunos o aporte teórico e prático, capacitando-os para conduzir o processo 
de Life Cocaching de forma adequada garantindo aos seus coachees: 
 

- Identificar o seu estado atual  

- Garantir que as metas de desenvolvimento seja realizadas com sucesso elevendo 
a autoestima 

- Gerir o estresse com o equilíbrio entre todas as áreas da vida 

- Reprogramar crenças limitantes impactando positivamente numa vida de sucesso 
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SOBRE A CERTIFICAÇÃO 
 

Informações Gerais 

 

ˉ O curso de certificação em Life Coaching   será desenvolvido em 02 dias e meio 
presenciais, em regime intensivo, com carga horária de 26 horas-desenvolvimento, 
incluindo a prática supervisionada em duplas. 

ˉ A carga-horária total do curso é de 46 horas, sendo 20 horas contadas pelo  projeto 
de Coaching a ser apresentado pelo aluno.  

ˉ Total em horas no certificado de conclusão: 46 horas 
 

OBSERVAÇÃO: os participantes do Curso de Certificação Internacional em 
Coaching Executivo – Foco nas Ferramentas de Competências que cumprirem 
as etapas do Life Coachign, poderão receber seu certificado com 100 horas e, 
ainda, o selo Metaforum Internacional (Alemanha). 
 

Observação importante: 

ˉ O fato do aluno comparecer nos dias de curso não garante o recebimento do 

certificado. 
ˉ O mesmo será entregue após apresentação de seu projeto de coaching. 
 

 

 

Projeto de Coaching (Válido para 20 horas no certificado). 

ˉ O aluno deverá realizar a prática de 05 sessões de coaching, com quatro coachees 
convidados, utilizando as ferramentas aprendidas. 

ˉ O coachee deve ser informado que as sessões serão gratuitas e fazem parte do 
projeto de coaching para certificação do aluno. 

ˉ Na primeira sessão é obrigatório o estabelecimento de um contrato entre as partes e 
a definição da agenda. 

ˉ Cada sessão poderá ter a duração de 50 a 60 minutos. 
ˉ Duas destas sessões devem ser gravadas em Mp4 ou Mp3 e entregues ao 

facilitador, como parte do projeto. 
ˉ Todas as sessões devem ser registradas em formulário próprio e as ferramentas 

utilizadas durante as sessões devem ser digitalizadas e  anexadas a cada sessão. 
ˉ O projeto deverá ser identificado  (na capa) com os seguintes itens: nome do curso  

(Curso de Certificação em Life Coaching – Metodologia MRG), período de 
realização, local, nome do treinador, nome do aluno, contato do aluno (e-mail e 
telefone), nome e contato do coachee (que se submeteu ao processo de Coaching). 
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ˉ  
ˉ  

PROGRAMA DO CURSO 

26 horas presenciais e 20 horas de projeto extra-

classe 

 

BLOCO 01 - ABERTURA 

1.1. Abertura do curso com apresentação do programa 
1.2. Atividade Vivencial de introdução ao tema 
1.3. Identificação do estado atual/missão de vida 
1.4. Inventário Janela de Johari para identificar áreas que precisa explorar para 

enriquecer sua autoconsciência. 
 

 

BLOCO 02 – COACHING – alinhamento conceitual e referencial teórico 

2.1. O Coaching: surgimento, definição, abrangência, aplicabilidade, cenários. 
2.2. Padrões éticos internacionais de conduta.. 
2.3. O Coaching como ferramenta de desenvolvimento pessoal. 
2.4. A estrutura básica do Coaching 
2.5 Backtracking 
 

BLOCO 03 – RODA DA VIDA  

3.1. Identificar o nível de satisfação nas áreas da vida. 
3.2. Identificar qual área será preciso iniciar o processo de desenvolvimento para 
alavancar o maior número de áreas (área motriz) 
3.3 Traçar um plano de ação eficaz  
3.4. Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas. 
3.6,  Ferramentas: Metáfora Trem da Vida e Metáfora da Xícara 
 

BLOCO 04 – O PLANEJAMENTO DE UMA SESSÃO DE COACHING  

4.1. Planejando um processo de coaching  
a) O contrato 
b) A definição da agenda 
c) A apresentação do Coaching em seu conceito e abrangência 
d) Como é desenvolvida uma sessão de Coaching 
e) Busca do compromisso do coachee com o processo 
f)  Rapport 
g) A arte de ouvir  
 

4.2 Prática do Coaching Education  

 

BLOCO 05 - SONHOS E METAS DE VIDA 
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5.1 Definição de Objetivos de Sucesso 
5.2 Recursos para definição de objetivos e metas 
5.3 Ferramenta: Metas de longo, médio e curto prazo. 
5.4 Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas 
 

BLOCO 06 – VALORES E MOTIVAÇÃO 

6.1 Regras para os valores 
6.2 Ferrmenta: Roda de Valores 
6.3 Elementos de Motivação. Ferramenta: Motivograma 
6.4 As principais características de uma pessoa motivada 
6.5 Ferremanta: Gratidão como elemento de motivação 
6.7 Prática do Coaching a partir das ferrametas apresentadas 
 

BLOCO 07 – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

7.1 Identificação da autoavaliação dos fundamentos descritos por Daniel Goleman para 
desenvolvimento da Inteligência Emocional 
7.2 Recursos para trabalhar com emoções  
7.3 Ferramenta: Inventário Tribos e Deuses 
7.4 Prática do Coaching a partir da ferramenta apresentada 
 
 

BLOCO 08 – IDENTIFICAÇÃO E REPROGRAMÇÃO DAS CRENÇAS 

LIMITANTES 

8.1 – Crenças e Regras 
8.2 – Recursos para trabalhar com Crenças 
8.3 – Convicções e Crenças ao Longo do Tempo 
8.4 – Reprogramação de Crenças Limitantes 
8.5 – Técnicas do Desenvolvimento do Processo PCM 
8.6 -  Ferramenta: Clic (vivência) 
8.6 – Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas 
 

BLOCO 09 – HÁBITOS, LINGUAGEM E IMAGENS MENTAIS 

9.1 Hábitos 
9.2 Como reprogramar hábitos antigos por novos hábitos 
9.3 Ãncoras 
9.4 Processo de Transição – Validação como suporte na mudança de novos hábitos 
9.5 – Tarefas 
9.6 – Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas 
 

BLOCO 10 – F.O.F.A.  – metodologia  para trabalhar com metas  

10.1. Passo-a-passo da metodologia FOFA. 
10.2 Perguntas Poderosas 
10.3 Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas 
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PROJETO DE  COACHING  – 20 HORAS (extra-classe) 

 

ˉ Registro de cinco sessões por Coachee (04 coachees) de coaching com utilização 
das ferramentas de competências, totalizando  

ˉ Registro gravado de  duas sessões 
ˉ Anexos das ferramentas utilizadas nas sessões. 
 
Prazo de entrega: 120 dias, a partir do término das aulas presenciais. 
 

 

 

O CERTIFICADO 
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FERRAMENTAS E PRÁTICAS       
FERRAMENTA OBJETIVOS 

Inventário Janela de Johari - Praticar a autoexposição e identificar a forma como 
nos relacionamos na vida (modelod e feedback). 

Roda da Vida - Ajuda a identificar nível de satisfação  atual nas 
diversas áreas da vida e o  potencial 
desenvolvimento. 

Metáfora Trem da Vida - Identificar o estado atual de satisfação nas 
diversas áreas da vida 

- Identificar a área motriz (aquela que estando com 
100% no nível de satisfação alavanca o maior 
número de outras áreas) 

Metáfora da Xícara - Identificar o estado atual de satisfação nas 
diversas áreas da vida 

- Identificar a área motriz (aquela que estando com 
100% no nível de satisfação alavanca o maior 
número de outras áreas) 

Sonhos e Metas de Vida - Sensibilizar sobre a importância de se ter objetivos 
e agir sobre os sonhos para torna-los realidade. 

Objetivos de Sucesso - Conhecer a metodologia para definir objetivos de 
sucesso. 

Metas de Longo, Médio e 
Curto Prazo 

- Praticar e definir metas, de forma a agir no 
presente apra alcançar metas de futuro. 

Roda de Valores - Identificar o nível de satisfação com os valores 
pessoais e definir por qual valor que iniciar o 
desenvolvimento, 

Inventário Motivograma - Identificar os nivel de motivação que melhor 
refletem sua realidade interna neste momento 

Prática e exercícios de 
Inteligência Emocional 

- Identificar os ganhos e conquistas pessoais. 

- Conhecer os caminhos para promover o bem estar 
e a felicidade, tanto na área pessoal quanto na 
profissional. 

Inventário Tribos e Deuses - Identificar o estilo pessoal com base na  metáfora 
de quatro deuses da mitologia grega bem como o 
estilo  da equipe com maiores possibilidades de 
adaptação pessoal, quando da atuação nas 
organizações. 

Recursos para trabalhar com 
crenças 

- Identificar em que momento surgiu sua(s) 
crença(s) limitante(s). 

Reprogramação de Crenças 
Limitantes 

- Substituir crenças limitantes por fortalecedoras 

Técnicas do Desenvolvimento 
do Processo PCM 

- Refletir sobre as crenças limitadoras e perceber se 
continuam como verdadeiras. 
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Vivência CLIC - Promover uma vivência simulada que remeta à 
infância, como âncora trabalhar crenças. 

Como reprogramar hábitos 
antigos por hábitos novos 

- Identificar maus hábitos e substituir por hábitos 
melhores 

Metofologia F.O.F.A - Metodologia para  para identificar prioridades, ao 
trabalhar  com metas 

 

 

NAO IMPORTA O TAMANHO DO DESAFIO. O QUE IMPORTA É 

NOSSA CORAGEM EM ENFRENTÁ LO. 

 
 

 

CONTATOS 
www.mrg.com.br  

 
Sede: ritamrg@terra.com.br  

(31) 25159475 
 

MRG REGIONAL NORDESTE 
Taissa Amorim e Emidio Rebêlo 

taissamrg@terra.com.br 
emidiomrg@terra.com.br  

(79) 9 9113 8546 

http://www.mrg.com.br/
mailto:ritamrg@terra.com.br
mailto:taissamrg@terra.com.br
mailto:emidiomrg@terra.com.br

