
Certificação
Internacional



Mais do que ter 
um curso de Coaching

Este curso

vai ensinar-te a

SER COACH



O que esperar deste curso
Aprender a arte de fazer perguntas poderosas

Técnicas para transformar mudanças, crenças, comportamentos, capacidades e
padrões

Como trabalhar com objetivos de forma eficaz

Empregar estratégias mentais de empowerment

Como gerir as emoções de forma eficiente

Como usar todo o poder da comunicação

Explorar novas zonas de conforto, através de desafios práticos e estimulantes

Como planear e realizar sessões de Coaching
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DEMONSTRAÇÕES AO VIVO - Durante o
curso todas as técnicas são explicadas de
forma teórica e demonstradas de forma
prática.

SESSÕES PRÁTICAS - Através de exercícios
práticos cada participante experiencia
todas as técnicas, sob supervisão.

FEEDBACK - Cada formando recebe
sempre um feedback personalizado

Capacitação profissional de elevado nível

Credível, prático e vivencial

Elevados padrões de qualidade e
competência

Experiência pessoal profundamente
transformadora

Certificação internacional

Metodologia humanista altamente
diferenciadora

Benefícios
deste Curso

Metodologia
Coaching na Hora
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PROGRAMA - Módulos
Módulo 1

As bases do Coaching
Áreas e tipos de Coaching
As 4 etapas do Processo
Core competencies de um Coach

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 5

Módulo 7

Módulo 4

Módulo 6

Módulo 8

Perguntas poderosas
Roda da Vida
Plano de Sucesso
Futuro atraente

Openmind Tools
Coaching Focado na Solução
Formulação de Objetivos

Inteligência Emocional e Coaching
Comunicação e confiança
Os 4 lados de uma mensagem

Mindfulness e Coaching
Forças pessoais
Feedback

Sistemas de Crenças e Valores 
Níveis Neurológicos de mudança
Libertar o julgamento

Técnicas de Visualização
Técnicas de Reframing
Linguagem das emoções

Alinhamento interior
Assessment 
Avaliação final



A Formadora
Especializada em Life, Business e Executive Coaching e  em Coaching
Humanistic Methodology®, Manuela é Trainer em PNL (programação
neurolinguística) e especialista em Comunicação e Gestão de Conflitos. 

Com um background académico em direito e uma carreira nessa área, o seu
desejo de ajudar pessoas acabou por falar mais alto e levou-a a dedicar-se
em exclusivo ao Coaching.

Foi para a Alemanha realizar as suas certificações internacionais em
Coaching e PNL (programação neurolinguística), e teve a honra de aprender
com os melhores.

Todos os anos atualiza os seus conhecimentos na área do desenvolvimento
pessoal participando em cursos, formações, conferências  internacionais e
palestras. É uma pessoa realizada , que está de bem com a vida e já formou
muitos Coachs.

A sua grande conquista enquanto Trainer & Master Coach é ter sido treinada
e certificada pelo pai da Programação Neurolinguística - John Grinder.

Autora de vários cursos e palestras, Manuela Selas é considerada uma
profissional de referência nesta área.



7 Razões

para SER COACH
connosco

AMBIENTE ACOLHEDOR: Rejeitamos o estilo de coaching show-
off” . Na CnH tu és o nosso foco. Trabalhamos com grupos
pequenos, cuidamos de todos os pormenores para que esta seja
uma experiência inesquecível e acrescentamos valor efetivo ao
teu processo de aprendizagem.

HUMOR E BOA DISPOSIÇÃO: temos uma crença muito forte de
que a aprendizagem é muito mais eficaz quando decorre com
alegria, bom humos e boa disposição. Por isso, aprender
connosco é sempre uma escolha acertada pnde vais encontrar
uma experiência descontraída e muito gratificante.

APRENDIZAGEM BASEADA NA EXPERIÊNCIA: os nossos cursos são
compostos por exercícios e experiências práticas para que a
aprendizagem aconteça naturalmente e de forma fluída. Serás
coach, coachee e observador.

INTEGRAÇÃO DE CONTEÚDOS: mais do que ensinar conceitos,
preocupamo-nos com uma assimilação efetiva das ferramentas
e dos conteúdos, para que cada participante se sinta preparado
para SER COACH de forma inigualável



7 Razões

para SER COACH
connosco

CONGRUÊNCIA: a Master Trainer Coach que ministra este curso é
um exemplo vivo de tudo aquilo que ensina. Partilha muitas das
suas experiências e vao ensinar-te a SER COACH de acordo com a
tua essência, encointrando o teu próprio modelo e de forma
congruente com a tua essência e valores pessoais.

MÉTODOS PRÓPRIOS E COMPROVADOS: ao longo da última
década desenvolvemos conteúdos e métodos próprios e quem
estuda connosco sabe que acede a um conjunto de ferramentas
e a conteúdos de desenvolvimento pessoal que são
multidisciplinares, modernos e, acima de tudo, muito
transformadores.

TRANFORMAÇÂO E MUDANÇA: a nossa maior crença é a de o
maior poder que cada pessoa tem é o poder de ter, em cada
momento, o maior leque de recursos internos para lidar com
aquilo que lhe causa stress, sofrimento, desgaste ou pouca
confiança em si mesma. Resultados de sucesso só acontecem
quando conseguimos gerar novos comportamentos,
pensamentos e emoções. Este é o valor supremo deste curso



Cristina Pereira
Psicoterapeuta

O que encontrei neste curso superou
em grande a minha perspetiva de

voar. A Manuela permitiu-nos fazer
esta viagem de forma inexplicável...
Uma experiência maravilhosa! Ela é
uma pessoa com grande poder de

empowerment, uma transformadora
de vidas. Eu vou de coração cheio.

António Teixeira
Professor

Este curso foi muito impactante para
mim. As técnicas e ferramentas que

levo são como um canivete suíço.
Esta experiência conseguiu mudar em

mim várias coisas e gerar novos
comportamentos e atitudes. E isso é
extraordinário. Aconselho a toda a
gente. Obrigado Manuela. Foi muito

bom.

Sofia São Marinho
Psicóloga

Levo deste curso muitas
ferramentas para a minha vida

profissional e pessoal. A Manuela
tem um estilo muito próprio e muito
sério, diferente de tudo aquilo que vi

e procurei sobre o coaching. O
trabalho é realmente diferenciador.

Testemunhos



Certificação
Internacional

Certificação 
Profissional

Certificações

Curso acreditado  pela
International Training
Association Coaching (ITAC)

Formação certificada pela
DGERT, de acordo com o
Sistema Nacional de
Qualificações

Se os conteúdos constantes
do programa não foram
ensinados  e ficar insatisfeito,
devolvemos o seu dinheiro

Satisfação ou
devolução do dinheiro

e política de devolução



Estamos apenas 
à distância de um clique

Telefone

Email Address

Website

936 637 737

info@coachingnahora.com

www.coachingnahora..com

Fale
connosco

http://coachingnahora.com/


Make it happen!

info@coachingnahora.com

http://coachingnahora.com/

