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60 HORAS
CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS

DE COACHING
ONLINE - PLATAFORMA ZOOM
#xplore #xperience #xpand #xpandingfromwithin

A Xpand é um instituto experiente certificado pelo ICI - International Association of Coaching Institutes,
atuando, em parceria, para formar Coaches de acordo com os elevadíssimos standards internacionais
desta organização.

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS EM

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE COACHING

ITINERÁRIO PEDAGÓGICO
I – Conceito e limites do Coaching
II – Competências de Coaching

ENQUADRAMENTO
O Coaching é uma das mais poderosas ferramentas de desenvolvimento humano da
atualidade e possui aplicação prática em todas as áreas das nossas vidas.

III – Coaching Neurolinguístico – o modelo de comunicação da PNL
IV – Escuta e Observação. Introdução ao conceito de ecologia

Motiva-nos a produzir resultados superiores desenvolvendo autoconsciência, autorreflexão,

V – Estado Interno e a sua importância

pensamento crítico, flexibilidade cognitiva e foco, em simultâneo com competências

VI – Os pilares do Coaching e as suas diferentes abordagens

emocionais a nível intra e interpessoal, as quais permitem efetuar mudanças de alto

VII – A Arte de Questionar

impacto, de forma rápida e objetiva.

VIII – Ferramentas e processo de Coaching

Esta certificação internacional, permite-lhe aprender as ferramentas básicas para aplicar em
si, próprio ou para iniciar o seu percurso no sentido de se tornar um Coach profissional
certificado pela ICI – International Association of Coaching Institutes.

DURAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO
A Certificação tem a duração total de 60 horas.

DESTINATÁRIOS
A certificação destina-se a todas as pessoas que sejam apaixonadas por pessoas e pela

CERTIFICAÇÃO

excelência humana, designadamente:

Concluindo este percurso formativo com êxito, receberás um

•

Todos quantos queiram descobrir e alcançar o seu máximo potencial;

•

Todos quantos pretendam dar o primeiro passo no sentido de iniciar uma carreira
profissional na área do coaching.

Os participantes que conclua com sucesso as atividades propostas neste nível de
Certificação, receberão um Certificado Internacional de Fundamental Coaching Skills, ICI

INFORMAÇÕES E
INSCRIÇÕES
www.xpand.pt | info@xpand.pt

certificado internacional com o grau de CERTIFICAÇÃO EM
COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE COACHING titulado pela
Xpand e pela ICI.
A XPand é certificada pela ICI como Instituto experiente de Coaching, e segue
os elevadíssimos padrões de qualidade formativa, bem como, o código de ética
da ICI

LOCAL

FORMADORA

Online - Plataforma Zoom

PAULA TRIGO

VALOR

EXECUTIVE COACH
COACH MASTER TRAINER ICI

O número de inscrições é limitado e será esgotado

1360€ + IVA (1672,80€)

por ordem de inscrição.

Mil trezentos e sessenta euros + IVA

Mais info: www.paulatrigo.com

