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CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL
COACHING COM FOCO
NAS FERRAMENTAS
DE COMPETÊNCIAS

(Metodologia MRG)

(70 horas)

QUEM SOMOS

Fundada em 1993 por Marco Antônio
Gramigna e Maria Rita Gramigna, a MRG
se firmou no mercado como uma
empresa

que

oferece

serviços

diferenciados, inovadores e de qualidade
no que se refere à Gestão de Pessoas.

DIREÇÃO

Marco Antônio Gramigna
Diretor Administrativo-financeiro
marcogramigna@terra.com.br
(31) 25159485

Maria Rita Gramigna
Diretora Técnica

ritamrg@terra.com.br
(31) 25159475

SEDE: Belo Horiconte/MG
www.mrg.com.br

REPRESENTAÇÃO MRG NORDESTE

Emidio Rebêlo – Diretor Regional
E-mail: emidiomrg@terra.com.br
(79) 9 9113 8546

Taissa Amorim – Diretora regional
E-mail: taissamrg@terra.com.br
(79) 98819 6168

REPRESENTAÇÃO MRG SUL
Brasil Jogos de Empresa

Lucimar José dos Santos
E-mail: santos@volareseguro.com.br
(47) 98422-4555 Fixo 3433-4280

www.mrg.com.br

NOSSA MISSÃO:
Atuar na área de gestão de pessoas em diversos
mercados,

através

de parcerias

sólidas

e

duradouras, contribuindo para o desenvolvimento
do capital intelectual como fonte inesgotável de
criatividade e saber.

VISÃO:
Ser empresa referência em Gestão de Pessoas por
Competências

e

Coaching

com

Foco

em

Competências.

VALORES:
Seriedade,
excelência,
parceria.

confiabilidade,
qualidade,

ética,

compromisso,
transparência,

DIFERENCIAL
Projetos customizados.
Metodologias inovadoras.
Parcerias com clientes e fornecedores.
Criatividade e inovações constantes.

PREMIAÇÕES
Em 2002, A MRG recebeu o Prêmio Gestão
Empresarial com a apresentação do case de
Avaliação de Competências

em Potencial,

desenvolvido com mais de mil e quinhentos

profissionais da empresa Robert Bosch.
Em 2006, a MRG foi agraciada com o Top of
Mind, prêmio que valida a excelência de uma
empresa.
Em 2014, Recebemos o prêmio ESARH 2014, na
modalidade Gestão de Pessoas, com o case:
Prática Inovadora em Gestão de Pessoas –

Modelo de Competências MRG (Maria Rita
Gramigna).
Maria Rita Gramigna foi empossada em 2014
na Academia de Letras Brasileira, Seccional

Suiça, como membro correspondente, grau de
acadêmica, cadeira 118.
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METODOLOGIA

Adotamos em nossos projetos de capacitação a
metodologia vivencial, composta por

Sessões

Práticas, Simulados, Atividades Vivenciais, Painéis de
Discussão Orientados, Fóruns Conclusivos, Planos de
Melhoria e Mudança.
Nossa

metodologia

segue

os

princípios

da

Tecnocreática, cuja premissa está na crença de que o
ser humano tem potencial ilimitado e, quando
estimulado, alcança resultados extraordinários.
Nossas ferramentas de capacitação estimulam o
desenvolvimento de competências de forma lúdica,

valorizando conteúdos e também a prática.

www.mrg.com.br

Em 2016 os participantes do Coaching Executivo,
sentiram a necessidade de complementar sua
formação com o Life Coaching.
Taissa Amorim idealizou o Módulo Life e este foi
agregado ao nosso programa de formação.
Denominação: Certificação Internacional em Life

Coaching

–

Foco

nas

Ferramentas

de

Competências.

Chancelas:
Metafórum Internacional – Alemanha
MRG – Instituição Formadora (selos prata e
ouro)
ABRACOACHES – Associação Brasileira de
Coaches
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LIFE COACHING
FORMADORA: TAISSA AMORIM
Diretora do grupo MRG/IGP - Regional Nordeste,
desde 2013.
Diretora Regional Nordeste da ABRACOACHES –
Associação Brasileira de Coaches (2017).
Pós-Graduada em Gestão Estratégica de Pessoas
e Psicologia Organizacional do Trabalho.
Bacharel em Administração com Habilitação em
Recursos Humanos pela Estácio – Fase.
Formação Internacional em Coaching Executivo Foco nas Ferramentas de Competências Metodologia MRG e credenciada como formadora
e Coach por Competências..
Formação Internacional em Coaching pelo ICL Instituto de Coaching e Linguistica/Portugal.
Coach
associada
do
ICF
International Coach Federation, com mais de 200
horas de atendimento.
Formação
Internacional
nas
ferramentas PerformanSe (como formadora e
consultora) Paris/FR (2015).
Formadora e idealizadora do Módulo Life Coaching
- Metodologia MRG de competências.
Facilitadora
de
projetos
que
abordam competências profissionais, no Grupo
MRG/IGP, dentre eles: PROEX – Programa de
Excelência em Liderança, COACHING POR
COMPETÊNCIAS, GESTÃO POR COMPETÊNCIAS,
AVALIAÇÃO
DE
POTENCIAL
POR
COMPETÊNCIAS.
Idealizadora
e
Instrutora
do
curso
de Desenvolvimento da Inteligência Emocional, em
parceria com Helena Maria Braz (2017).
Voluntária por 10 anos na ABRH/SE. Último cargo:
Diretora de Relacionamento Institucional da ABRH
Seccional Sergipe de 2013 a 2015.
Experiência como docente em cursos de
graduação e pós-graduação.
Palestrante em eventos nacionais e internacionais.
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MÓDULO LIFE
APRESENTAÇÃO
Carga-horária: 70 horas, sendo 40 presenciais e 30
horas do projeto individual de coaching
PÚBLICO-ALVO:
Pessoas que desejam obter ferramentas poderosas
para superar desafios, alcançar metas pessoais,
realizar 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.

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:
Oferecer aos alunos o aporte teórico e prático,
capacitando-os para conduzir o processo de Life
Coaching de forma adequada.
Preparar o Coach para garantir aos
seus coachees:
a) A identificação do seu estado atual
b) A realização, com sucesso, das metas de
desenvolvimento.
c) Elevar a autoestima
d) Gerir o estresse com o equilíbrio entre
todas as áreas da vida
e) Reprogramar crenças limitantes
impactando positivamente numa vida de
sucesso
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MÓDULO LIFE
PROGRAMAÇÃO
BLOCO 01 - ABERTURA
Abertura do curso com apresentação do programa
Atividade Vivencial de introdução ao tema
Identificação do estado atual/missão de vida
Inventário Janela de Johari para identificar áreas
que precisa explorar para enriquecer sua
autoconsciência.
BLOCO 02 – COACHING – alinhamento conceitual
e referencial teórico
O Coaching: surgimento, definição, abrangência,
aplicabilidade, cenários.
Padrões éticos internacionais de conduta..
O Coaching como ferramenta de desenvolvimento
pessoal.
A estrutura básica do Coaching
Backtracking
BLOCO 03 – FERRAMENTAS PARA
IDENTIFICAR POTENCIAL DE
DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS DE VIDA
Nível de satisfação nas áreas da vida.
Identificação de áreas motrizes: inicio do processo
de desenvolvimento para alavancar o maior
número de áreas.
Prática do Coaching a partir das ferramentas
apresentadas.
BLOCO 04 – O PLANEJAMENTO DE UMA SESSÃO
DE COACHING
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 (escuta ativa)
www.mrg.com.br

MÓDULO LIFE
PROGRAMAÇÃO
BLOCO 05 – SONHOS, METAS DE VIDA E
VALORES
Definição de Objetivos de Sucesso
Recursos para definição de objetivos e metas
Roda de Valores e valor por trás da meta.
Elementos de Motivação - Motivograma
Gratidão como elemento de motivação
Prática do Coaching a partir das ferramentas
apresentadas

BLOCO 06 – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E
CRENÇAS
Identificação do nível de Inteligência Emocional
(GOLEMAN, Daniel))
Recursos para trabalhar com emoções
Crenças, Regras e Recursos para trabalhar com
Crenças
Convicções e Crenças ao Longo do Tempo
Reprogramação de Crenças Limitantes
Prática do Coaching a partir das ferramentas
apresentadas
BLOCO 07 – HÁBITOS, LINGUAGEM E IMAGENS
MENTAIS
Hábitos e como reprogramar os restritivos.
Àncoras
Processo de Transição – Validação como suporte na
mudança de novos hábitos
Prática do Coaching a partir das ferramentas
apresentadas

PROJETO DE COACHING (pós-curso)
Atendimento a dois Coachees, seis sessões cada
um, utilizando as ferramentas repassadas no curso.
Registro gravado de duas sessões de cada
Coachee.
Anexos das ferramentas utilizadas nas sessões.
Prazo de entrega: 120 dias, a partir do término das
aulas presenciais.
www.mrg.com.br

CERTIFICADO LIFE COACHING

70 horas para aqueles que entregarem seus
projetos no prazo estipulado.
Selos: MRG, METAFORUM INTERNACIONAL E
ABRACOACHES.
Titulação: Coach Credenciado como LIFE
COACHING - FOCO NAS FERRAMENTAS DE
COMPETÊNCIAS.

Observação importante:
Caso a formação seja completa, com os dois módulos
inseridos, o certificado será de 116 horas com a
titulação: Coach Credenciado em EXECUTIVE E LIFE
COACHING – FOCO NAS FERRAMENTAS DE
COMPETÊNCIAS.
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LIFE COACHING
RESULTADOS GARANTIDOS
Domínio das ferramentas do Coaching por
Competências aplicadas ao processo de Coaching.

.
DIFERENCIAL
DO
COACHING
POR
COMPETÊNCIAS
Foco de desenvolvimento em dez áreas da vida.
Essencialmente vivencial 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.
O que você ganha neste curso:

ALGUNS DEPOIMENTOS
Agradeço imensamente a oportunidade do aprendizado
e do convívio com a equipe. Seu estilo de treinamento
versátil movendo-se efetivamente entre o processo e o
conteúdo foi enriquecedor. Depois de muitos anos de
atuação na área de recursos humanos, eu precisava
de um novo impulso na minha carreira e o treinamento
de Coaching fez com que eu refletisse mais
profundamente sobre o papel que eu já exercia na
organização que eu trabalho e me desafiou a
desenvolver novas formas de trabalhar com as
pessoas. Saio com a determinação de ser Coach e
com o comprometimento de praticar e aprender
constantemente. Obrigada,
FABIANA NOGUEIRA ARAÚJO DINIZ - Turma
Itaúna/MG. 2017

Estou gostando muito. O processo de Coaching me
despertou e continua a despertar pessoal e
profissionalmente. Penso ser um privilégio podermos
acompanhar pessoas em seu desenvolvimento. Elas
se descobrirem, descobrirem a força, o poder, a
capacidade, a energia que possuem. O processo de
Coaching é incrível. Mesmo se as mudanças não
ocorrem tão rapidamente como gostaríamos ou
poderíamos (muitas vezes dependemos de outrem), o
Coachee se torna mais questionador, mais confiante,
mais
independente.
Isso,
pessoalmente
e
profissionalmente é uma conquista muito prazerosa.
Vou seguir essa área. Preciso me preparar para isso e
futuramente (2018) vou fazer o Life Coaching. odos
para agregar ainda mais. Obrigada, Maria Rita! Você é
parte disso!
ROSIMARA NOGUEIRA DE ABREU. Professora e
capacitadora de professores na Rede Number One de
Idiomas. Turma de Itauna/MG. 2017
Eu sou uma ‘’seguidora’’ da Maria Rita Gramigna ,
desde o ano de 2004 quando fiz meu primeiro curso no
centro Cape. Eu a considero uma referencia. No curso
de certificação em Coaching com foco em
competências , essa admiração se confirmou e se
estendeu aos Coaches assistentes que deram um
show. Recomendo o curso, realmente vale a pena.
WANDA CALDAS – Empresária e Consultora em
Gestão de Pessoas. Turma de Belo Horizonte/MG.
2015
www.mrg.com.br

ALGUNS DEPOIMENTOS
“ O curso foi realizado com muita riqueza de
informação e é totalmente aplicável. As ferramentas
são focadas no desenvolvimento das competências e
dão suporte para a realização da gestão de pessoas e
o aumento de performance das equipes e lideranças.
Excelente oportunidade!”
MIRIAN ELIANE
PACHECO. Coordenadora de
Recursos Humanos da Plasvale, Turma Brusque.2017.
“Fantástica a oportunidade de, mais uma vez, estar
com e poder aprender com Maria Rita. O diferencial do
curso é a experiência e didática da instrutora. Alinhou
Competências e Coaching com maestria. Amei.
Parabéns, sucesso!”.
VERA PETRY. Superintendente de Operações da
Renauxview. Turma Brusque/SC. 2017.
“Recomendo este curso para todos os profissionais que
queiram “ajudar” outras pessoas a tornar-se melhor em
suas carreiras. O aprendizado é imenso. Vale muito a
pena”.
JULIANA BORGES. Coordenadora de Recursos
Humanos da Renauxview. Turma Brusque/SC. 2017.
“Curso muito bem estruturado, com uma didática
excelente, claro, metodologia limpa e harmoniosa,
proporcionando conhecimento técnico e pessoalcomportamental”.
SAMIRA GOHR. Consultora, Palestrante e Coach da
Liderhar
Desenvolvimento
Humano.
Turma
Brusque/SC. 2017.
“Vou sair daqui realizada, pois foi meu primeiro de
muitos contatos que terei com o curso e com o tema
Coaching. Mais uma vez me certifico que estou no
caminho certo, pois sou apaixonada por pessoas”.
Maristane Ribeiro de Lima. Analista de Recursos
Humanos da Havan. Turma Brusque/SC.2017.
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ALGUNS DEPOIMENTOS
Minha eterna gratidão a MRG por ter me permitido
mergulhar nesse mar de autoconhecimento e ter me
levando ao rompimento de barreiras e crenças que
carreguei durante a vida inteira. A imersão nesse
universo me trouxe ganhos durante o processo de
coaching enquanto coachee, durante as formações e
e até hoje. Condução cheia de rapport e dedicação
fez toda a diferença no processo. E me sinto
lisonjeada em hoje poder permear no universo que as
pessoas podem sim conquistar a melhor versão de si
mesmas!
MARINA FARIAS - Coach Credenciada. Turma
Aracaju/SE.

Aprender a planejar e a melhor definir minha carreira,
a buscar equilíbrio na minha vida pessoal e
profissional, a resolver com coerência os conflitos, a
buscar o meu máximo desempenho, são alguns entre
muitos benefícios que a Metodologia MRG me
proporcionou grandiosamente. Hoje, tenho uma sólida
e eficaz formação em Coaching e sigo disseminando
a essência da MRG: ativar o potencial do ser humano
e fazê-lo acreditar na sua melhor versão.
HELENA MARIA BRAZ - Mestranda em Educação UNIT. Especialista em Análise e Gestão de Negócios
e Graduada em Administração de Empresas - UFS.
Docente de Graduação e Pós graduação. Consultora
em Gestão de Pessoas. Life&Executive Coach. –
Turma Aracaju/SE.
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ALGUNS CLIENTES IGP/MRG

Superar é preciso.
Seguir em frente é essencial.
Olhar para trás e perda de tempo.
Passado, se fosse bom, era
presente. (Clarice Lispector)

CONTATOS
Taissa Amorim
taissamrg@terra.com.br
(79) 98819 6158 (watsapp)

