
 Certificação Internaicional em PNL Curso 18ão

A PNL pode ser descrita de várias maneiras, nós preferimos dizer que a PNL é uma metodologia de 

desenvolvimento humano. Trata-se de uma das mais efcazes ferramentas de mudança 

comportamental, reconhecida em todo o mundo como uma das fórmulas para a excelência humana. 

A PNL utliza as nossas capacidades naturais suaconscientes, para oater resultados precisos e 

desaloquear padrões negatvos, promovendo a mestria soare os nossos pensamentos, emoções, 

acções, comunicação e relacionamentos. Em resumo, A PNL é o melhor, mais rápido e mais 

consistente conjunto de ferramentas para o Desenvolvimento Pessoal, que irá proporcionar um 

grande “salto” na sua qualidade de vida. 

Um Practtoner em PNL é de facto um momento marcante na vida daqueles que o fazem 

O que é um Praicttoner em PNL – Certificação Internaicional ?

É um curso de certfcação internacional do 1º nível da PNL – reconhecido e valorizado 

internacionalmente, que treina e desenvolve haailidades e conceitos deste sistema avançado de 

desenvolvimento humano. 

Para quê: Resultados 

Transformação pessoal: um processo de autoconhecimento acelerado para conquistar Oajectvos 

Ilimitados

 Aprender ferramentas a nível pessoal, terapêutco e profssional, para aplicar durante o resto da 

vida. 

 Ajuda na superação de aloqueios, limitações e traumas 

Gera uma melhoria na comunicação e relacionamentos 

Desenvolve crescimento pessoal e de carreira para o sucesso 

A quem se destna? 

 Pessoas que queiram investr no seu desenvolvimento e evolução pessoal e Profssional. 

 Relacionamento intrapessoal- Autoconhecimento. 

Relacionamentos interpessoais, Liderança pessoal e de equipas 

Atletas e treinadores de alta competção para atngir Alta Performance

Profssionais interessados em melhorar o seu desempenho nas seguintes áreas: Terapia eoou 

psicologia, Coaching, saúde (médicos e enfermeiros), Ensino e pedagogia, Comunicação, Vendas e 

negociação, Negócio e empreendorismo 

Pessoas que pretendem desenvolver as suas capacidades de comunicação e relacionamento 

Profssionais que atuam nas áreas da Liderança, Recursos uumanos, Criatvidade, Comunicação, 

Marketng, Vendas, Negociação, Relações Púalicas 



Consultores 

Todas as pessoas que pretendam realizar mudanças efcazes na sua vida 

Programa: 

 uistórico da PNL e o seu desenvolvimento no mundo 

 Prinicípios básiicos e pressupostos, axiomas da PNL que oferecem mais efcácia e 

flexiailidade na acção. 

 Aprender a Aprender. Os níveis de aprendizagem 

 Modelo de icomuniicação da PNL, relação entre Estmulos, Pensamento, Emoção e 

Comportamento 

 Como criamos a nossa representação interna do mundo. Como as pessoas 

estaaelecem diferentes formas de ver o mundo segundo os seus fltros de percepção

(Mapas e fltros) 

 Sistemas de Representação VACOG: As formas sensoriais como representamos o 

mundo. Como processamos as informações colhidas do meio externo 

 Sub-Modalidades – as pedras aásicas de cada sensação, experiência, pensamento 

 Formulação e iconseicução de objeictios, condições aásicas para atngir oajectvos de

sucesso. 

 5 Prinicípios Básiicos do Suicesso 

 Rapport, criar relações de conexão, confança e sintonia com os outros. Caliarar, 

espelhar, seguir e conduzir 

 Aicuidade Sensorial- Aumentar a icapaicidade de Obseriação 

 Anicoragem- Como entender, alterar e melhorar as influências que o meio externo 

pode causar no nosso estado emocional interno. Como usar o melhor estado interno

no desempenho de uma função. 

 Téicniicas de anicoragem - Estados Emocionais potenciadores de que dispomos como 

recurso. Fases, instalação e emprego de âncoras 

 Pistas de aicesso oicular. O padrão do movimento dos olhos e reconhecimento de 

predicados 

 Estratégias Mentais conscientes e inconscientes, procedimentos mentais para atngir

resultados. Investgação, criação e instalação de diversas estratégias funcionais. 

 Estratégia Disney de Criatvidade 

 Padrões Linguísticos, uierarquia de Ideias, solução de conflitos 



 Modelo de Linguagem Milton, padrões linguístcos de transe para actvar Recursos a 

nível inconsciente. 

 Metamodelo da linguagem, padrões para encontrar de novo a relação entre a 

expressão falada e a experiência suajectva. 

Como tornar a comunicação efcaz transmitndo de modo específco as suas mensagens 

Como entender o que as pessoas “querem dizer” com as palavras que falam 

 Metáforas, criação e emprego de metáforas como factor de transformação e 

crescimento. Como construir passo a passo e empregar metáforas no dia-a-dia 

 Valores e iconiiicções, investgação dos motores da nossa motvação e 

comportamentos 

 Os níieis Neurológiicos, níveis de comunicação consigo mesmo e com os outros, 

níveis de transformação generatva. Alinhamento e integração da aprendizagem 

utlizando níveis neurológicos.

 Reenquadrar- Novos quadros à volta dos acontecimentos de modo a que estes 

receaam um signifcado novo, uma nova perspectva positva, reestruturação de 

conteúdo, contexto e signifcado. 

 Modelo de Partes, Comunicação com “partes “ é traaalhar com o inconsciente, 

negociar entre “sua-personalidades” a que chamamos partes de nós, de forma a 

fazermos a sua reintegração numa unidade. 

Visual squash e Reenquadramento em 6 Passos

Reorganização da família interior

 Linha do Tempo 

 O processo da Linha do Tempo

 Emoções e Gestalt

  Gestão da Raiva, tristeza, culpa,  Medo e Frustração

 Descoarir a 1ª causa

 As 3 coisas a checar  na posição#3

 Emoções Negatvas No 1

 Emoções Negatvas No 2

 Decisões limitantes

 Ansiedade

 Chaves para alcançar Resultados



 Instalação de Oajectvos no futuro

 Modelo de foaias

Coaching e Modelo de Terapia

Prátca de Intervenção

Loical: Espaço Yoga prana na Ai. Berna, nº 35, 1º esquerdo em Lisboa.

 Horário: 9h – 18h, com uma hora para almoço

 1º Módulo – - 03 e 04 de Março

 2º Módulo – 17 e 18 de Março

 3º Módulo -07 e 08 de Aaril

 4º Módulo-  21 e 22 de Aaril

 5º Módulo – 05 e 06 de Maio

 6º Módulo – 19 e 20 de Maio

 7º Módulo – 02 e 03 de Junho

8º Módulo – 16 e 17 de Junho

Metodologia 

Os nossos icursos de PNL, são icertificados de aicordo icom as Normas Internaicionais adoptadas pela 

ABNLP (Ameriican Board of NLP) que é das maiores e mais icredíieis assoiciações mundiais de PNL. 

Este icurso está estruturado em o Módulos, dado em ão dias icorrespondendo a um total de ã38 

horas Horário: 9h – ãoh, ã hora de almoço. 

A Certfcação em Practtoner em PNL decorre segundo a metodologia vivencial de aprendizagem, 

assente no pressuposto “o aprender está no fazer” (sessões dinâmicas e interactvas e exercícios 

prátcos). 

Cada Módulo aaordada está estruturada em 4 etapas: 1 – Explicação inicial teórica soare o tema; 2 –

Exemplifcação prátca dos exercícios; 3 – Realização dos exercícios pelos partcipantes; 4 – Discussão

dos resultados. Assim, o partcipante fcará a dominar cada uma das técnicas apresentadas.

QUANTO É O INVESTIMENTO? 

  Este curso representa um investmento de ã188 Euros aicresicido do IVA. 



  Para garantr a inscrição no curso e reservar, desta forma, a vaga na turma, o partcipante 

deverá liquidar o valor de 188€ no acto da inscrição até à últma semana de Fevereiro

  Os restantes deierão ser liquidados até ao início do curso. 

  Para outras condições de pagamento parceladas ( até 6 prestações) contactar +351 

966809813 

No investmento do curso, está incluído: 

 Manual do curso. 

  Exame fnal escrito e demonstração de uma técnica oarigatória.

  Certfcado fnal 

 2  Coffee break  diário 

PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 

  A inscrição só será considerada efectva após a respectva liquidação, por transferência 

aancária, com os seguintes dados: 

  Banco: Millennium. BCP 

  NIB:0033 0000 0006 9299 226 05 

  Para efeitos de rápida identfcação da entdade pagadora, agradecemos a respectva 

notfcação: Se a transferência for realizada por MB, enviar o respectvo talão comprovatvo 

da caixa MB, por e-mail. 

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO? 

Os partcipantes inscrevem-se neste curso via e-mail, preenchendo fcha de inscrição que recolhe os 

dados do partcipante para efeitos de facturação e inscrição dos dados no diploma 

  A fcha de inscrição é enviada ao partcipante, após conversa prévia de adequação de 

necessidades mútuas e aferição de expectatvas. 

  Depois de preenchida, a fcha de inscrição deve ser devolvida para o Email: 

graca.faria@mail.tekepac.pt 

FORMADORA:

 GRAÇA FARIA 



A minha Visão 

INSPIRAR, SERVIR, PARTILHAR 

 INSPIRAR as Pessoas nas Esicolhas que em icada Momento leiam à desicoberta dos 

icaminhos na realização do nosso Propósito de VIDA 

  SERVIR os meus iclientes, apoiar Pessoas, grupos e organizações para que se tornem mais 

iconsicientes, eificientes e liires, atngindo resultados desejados e realizando-se plenamente

na iida pessoal e proifssional 

  PARTILHAR icom Paixão toda a nossa experiênicia e iconheicimento. 

MISSÃO 

Contribuir para o desenioliimento do ser humano, ajudando pessoas e organizações a expandirem

o seu potenicial, icriando e maximizando reicursos para a atngirem os resultados desejados. Apoiar 

as Pessoas na desicoberta de icompetênicias e talentos atraiés da iconquista dos seus objeictios e 

de uma forma de iida mais feliz, icontribuindo para um mundo melhor. Ajudamos as empresas a 

alicançar resultados extraordinários atraiés da maximização da performanice dos seus proifssionais 

e da implantação da icultura de Liderança e Coaiching em toda a organização. É o nosso 

icompromisso CRESCER e fazer CRESCER 

Valores na iida: 

Eiolução, icresicimento, Contribuição 

Valores Profsssooasss: 

Iotegrsdade, Qualsdade, Seriiço, Resultados

Eu Sou: 

Liiceniciada em Ciênicias Farmaicêuticas pela Uniiersidade do Porto em ã96o 

Curso Geral de Gestão pela Uniiersidade Noia em ã999 

Curso para Exeicutios de Liderança da Uniiersidade Católiica em 1881 

Pós graduação em Engenharia da Qualidade pelo ISQ/Uniiersidade Noia em 1888 

Master Praicttoner em Programação Neurolinguística em 18ã8 



Trainer em Programação Neurolinguística treinada por Ted James e Adriana James (icertificada pela

ABNLP) desde 18ã3 

Master Praicttoner em Time Line TherapT 18ã3 

Desde 1887 integrou a proifssão de Coaiching e é icertificada pela ICC – Ioteroatooal Coachsog 

Commuosty da ICC para Portugal, tendo sido icertificada por Joseph O’Connor e Andrea Lages. 

Treino Mental e Coaiching no Desporto- NLP HIGH Performanice no Desporto icom EMMA JAMES 

18ã1 

Certificada em Análise Transaicional por Rosa araus 1888 pelo Insttuto superior de Gestão 

Certificada em Panorama Soicial Mental por Luicas Deras 18ã1 

Certificada IdenttT Compass. Diagnóstico de Metaprogramas 18ã3 

Eneagrama icom PNL Tom Condom em 18ã6 

Coaiching Sistémiico e Carismático icom José Figueira em 18ã6 

Lsderou Equspas de Alto desempeoho, teodo trabalhado e frequeotado soúmeros tresoos oos 

Estados Uosdos e oa Europa. Em 2006 Crsou a sua próprsa empresa, “ Growsog Wsthso” um sooho 

que serve o seu Propóssto de Vsda “ e que com musta pasxão tem traosformado a vsda de mustos 

quadros dsrsgeotes, deseovolveodo competêocsas em comuoscação, lsderaoça e Motvação de 

Equspas. 

Tem ajudado a traosformar a vsda de algumas ceoteoas de pessoas que com ela tem camsohado 

em sessões de Coachsog pessoal e profsssooal. 

Desde 2006 é coosultora em Empresas Nacsooass e Ioteroacsooass, Teodo lsderado projectos de 

Melhorsa cootoua em dsversas áreas do Negócso. 

Palestraote em dsversos eveotos Nacsooass e Ioteroacsooass, crsou cursos de Alta Performaoce, e 

desde 2014 admsosstra cursos de Certfcação Ioteroacsooal em PNL 

Se sentr e pensar que este icurso faz sentdo na sua iida, agora Contaicte Graça Faria por: 

• Telefone rede móiel: +35ã 966o89oã3 

• Email: graica.faria@mail.telepaic.pt 

• Faicebooa: htps://///.faicebooa.icom/graica.faria.587 


