
“O PODER DE TRANSFORMAR”

Instituto Prudente

de Moraes

PARCERIA: 

(11) 4456 3709 | (11) 9 7311 0808 – contato@elliteconsultoria.com.br

REALIZAÇÃO: 



(11) 4456 3709 | (11) 9 7311 0808 – contato@elliteconsultoria.com.br

Desde 2001 oferecendo soluções em treinamento e 
desenvolvimento corporativo diferenciadas e inovadoras.

UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SOLUÇÕES SOB 
MEDIDA EM DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO, EMPRESARIAL E 

PESSOAL.

A Ellite atua com o que há de melhor no mercado em metodologias e literatura 
corporativa. Com desenvolvimento de competências e ferramentas projetadas 

para atender, com máxima eficiência, as demandas organizacionais em 
desenvolvimento empresarial e pessoal.
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A Formação em Coaching da Ellite Consultoria é um programa voltado para
quem quer investir em si mesmo, usufruir plenamente do seu potencial e
obter excelência na realização de suas metas e objetivos pessoais e
profissionais valorizando o desenvolvimento de competências e sua aplicação
prática.

A Formação Professional Coaching da Ellite Consultoria é o mais avançado curso de
formação de Coaching, que tem como base as metodologias desenvolvida pelo Behavioral
Coaching Institute, dentro dos conceitos mundiais e códigos de éticas da profissão. Além da
Certificação Internacional pelo IACT – INTERNATIONAL ALLIZANCE COACHING TRAINING
destinada às pessoas que desejam desenvolver os seus potenciais de eficiência e
profissionalismo em coaching, no padrão internacional.

PÚBLICO ALVO: Pessoas que queiram ampliar sua área de atuação em seu negócio ou profissão atual:
Consultores, Mentores, Conselheiros, Executivos, Profissionais de RH, Líderes, Terapeutas, Psicólogos,
Profissionais da Área de Saúde, Direito, Professores, entre outras.

OBJETIVO: O objetivo deste Curso de Formação é formar coaches que estejam preparados, com conhecimento e
prática nos modelos de gestão pessoal e nos modelos de comportamento e performance pessoal e executiva. O
participante torna-se um Coach Profissional, com ferramentas para aumentar o nível de resultados, realização,
sucesso pessoal e profissional, plenitude e felicidade, na área pessoal, nos negócios e carreira, nos
relacionamentos e na qualidade de vida.



BENEFÍCIOS DA FORMAÇÃO:

• Uso pleno de potencialidades e habilidades;
• Aceleração do desenvolvimento pessoal e profissional;
• Aumento de performance; realização, sucesso e equilíbrio;

• Clareza nos objetivos de vida;
• Acesso a poderosos recursos emocionais; transformação de sonhos

em planos realizáveis;
• Melhoria na capacidade em produzir resultados.

POSSIBILITA:

• Auto Conhecimento; perceber pontos fortes e pontos a serem
melhorados; avaliar o nível de stress e eliminá-lo;

• Fazer uma auto avaliação do seu estado atual;
• Planejamento Pessoal e Profissional;
• Estabelecer metas e objetivos claros e alcançáveis;
• Descobrir sua missão de vida e se alinhar com ela;
• Definir um futuro brilhante e um caminho até ele;
• Desenhar um plano profissional e de carreira; recursos

potencializados;

• Perfis Comportamentais Humanos;
• Ferramentas Para Prática de Coaching;
• Cognição & Pensamento;
• Aprendizagem, Crenças e Valores;
• Missão, Visão e Propósito; Tarefas e experimentos;
• Trabalho Orientado para a Solução;
• Perguntas Poderosas;
• Comportamento Humano.

CONTEÚDO DE PONTA, COMO QUE HÁ DE MAIS MODERNO NO CAMPO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO:

• Conceitos de feedback;
• Tipos e nichos de coaching;
• Neurociência;
• Perfil habilidades e competências essenciais do coach;
• Pressupostos fundamentais do Coaching;
• Ética na prática do coaching;
• Modelos & Frameworks Internacionais de Coaching;
• Mindeset;

• O que é coaching;
• As diferenças do Coaching e outras modalidades;

• Entender os mecanismos da motivação e aumentá-la;
• Aprimorar a confiança e a autoestima;
• Ser uma pessoa mais equilibrada e otimista;
• Estabelecer harmonia interna;
• Sentir-se bem consigo mesmo;
• Aumento de flexibilidade e adaptabilidade às mudanças; Melhora na

disposição, saúde e energia;
• Equilíbrio entre áreas pessoal, profissional e relacionamentos; Melhoria

na qualidade de vida.
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PROGRAMA E AS FERRAMENTAS QUE IRÁ CONHECER:

• Como trabalhar com as crenças limitadoras dos clientes e modificá-las.
• Ajudar os clientes a desenhar o seu futuro o melhor possível com objetivos a

longo prazo.
• A arte de escutar e os níveis de escuta.
• Como desenvolver a técnica da escuta ativa e obter resultados

surpreendentes

• Competências para ajudar os clientes a viver vidas mais satisfatórias.
• Desenvolver e utilizar a intuição de forma inteligente
• Aprender e aplicar princípios da Neurolinguística para resultados pessoais.
• Como trabalhar com as metas do cliente. Trabalhar com os valores principais do cliente.
• Formular planos de ação que funcionem.
• Como começar e extremamente importante primeira sessão.
• As perguntas poderosas que mudam a vida dos clientes e quando utilizá-las.
• Como atribuir tarefas aos clientes para obter os melhores resultados.
• Como ajudar os clientes a superar os seus medos e bloqueios mentais.

• Como promover a sua atividade de Coaching e técnicas exclusivas de vendas para o Coach.
• As diretrizes éticas do Coaching. Desenvolver o seu próprio estilo de Coaching.
• Como controlar o tempo das suas intervenções para conseguir o máximo impacto.
• Como manter o foco e gerenciar o tempo (atividades) com eficiência Como fazer solicitações, estabelecer

desafios e definir tarefas.
• O pensamento sistémico para encontrar o ponto de influência na sua prática de Coaching.
• Como conseguir mudanças máximas com o mínimo esforço.
• As emoções e a balança positiva; OAP – Objetivos para Alta Performance.

→ O Coach da FORMAÇÃO PROFESSIONAL COACHING receberá mais de 100 ferramentas diferenciadas
tanto para auto coaching como aplicação em seus processos.
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BENEFÍCIOS QUE IRÁ OBTER COM A FORMAÇÃO:

• Domínio das competências necessárias para o desempenho como coach.
• Melhoria da efetividade pessoal.
• Uso pleno de potencialidades e habilidades;
• Aceleração do desenvolvimento pessoal e profissional;
• Aumento de performance;
• Melhoria da capacidade para influenciar positivamente outras pessoas.
• Aquisição de ferramentas profissionais para ajudar na solução de problemas ou conflito

específico.
• Clarificar as metas dos seus clientes e fazer com que estas sejam congruentes com os

seus valores.
• Apoiar o seu cliente para ultrapassar os seus medos e bloqueios.
• Liderar com êxito programas ou processos de mudança.
• Entender e aplicar ferramentas de Coaching em liderança.
• Adquirir e aplicar a postura de Líder Coach em organizações.
• Treinamento com uma metodologia de alta performance, prática e altamente efetiva.
• Formulação de planos de trabalho eficientes.
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METODOLOGIA

A METODOGIA ELLITE tem como base a aprendizagem experiencial desenvolvida
pelo Dr. David Kolb da Universidade de Harvard é considerada um processo
contínuo fundamentado na reflexão que é continuamente modificado por novas
experiências.

O ciclo começa quando um indivíduo se envolve em uma atividade, reflete sobre sua
experiência, então deduz o significado da reflexão e, finalmente, coloca em ação a
percepção recém-adquirida através de uma mudança de comportamento ou atitude

Diálogo sobre as experiências, 
comportamentos, sentimentos e 

aprendizados.

I VIVÊNCIA

V APLICAÇÃO

IV 
GENERALIZAÇÃO

III 
PROCESSAMENTO

II RELATO

Os participantes 
compartilham os 

acontecimentos da 
experiência.

Os participantes vivem 
uma experiência.

Transferência das 
generalizações para o 
cotidiano focando nos 
comportamentos mais 

assertivos.

Diálogo sobre os 
comportamentos que serão 
mantidos e multiplicados, ou 

mudados.

EXPERIÊNCIA CONCRETA:
Na Metodologia Ellite aplicada as
pessoas aprendem por estarem
envolvidas em uma atividade ou
experiência e por se lembrarem de
como se sentiram. Esta é a
principal maneira que aprendemos
e pode servir como base de todas
as outras etapas do ciclo de
aprendizagem.



CERTIFICAÇÃO

O certificado é emitido pela ELLITE CONSULTORIA E TREINAMENTO
EMPRESARIAL que possui credenciamento junto ao IACT-International Alliance for
Coaching & Training, órgão regulador presente em 11 países.
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Para receber o certificado é absolutamente necessário:

• Comparecimento integral (no caso da não possibilidade de presença em algum dia do
treinamento, esse mesmo dia deverá ser reposto numa outra data em que o curso
ocorrerá, no prazo máximo de 12 meses);

• Entregar todos os relatórios solicitados durante o curso e entre módulos;
• Ser aprovado nos testes realizados diariamente durante o curso;
• Não ter nenhuma pendência com a ELLITE CONSULTORIA.

Titulações e certificados a receber:

Professional Coach  – IACT 
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>> FACILITADOR:

FERNANDO MORA
(MASTER COACH TRAINER)

• Diretor Fundador Ellite Consultoria;

• Administrador de Empresas ênfase em Marketing – (UNIP – Universidade Paulista);

• Master Executive Coach - (IBC- Instituto Brasileiro de Coaching);

• Master Trainer – (CAC – Center For Advanced Coaching);

• GLOBAL MEMBER – (IACT – INTERNATIONAL ALLIANCE COACHING TRAINING

• Facilitador Metodologia Andragógica – (UNISABIN – Universidade Corporativa);

• Trainer Comportamental - (IFT – Instituto Formação de Treinadores);

• Analista Comportamental – (GCC – Global Coaching Community);

• Formação de Multiplicadores – (Integração Escola de Negócios);

• Formação em Metodologia Andragógica - (SPEE);

• Formação a Estratégia da Magia Disney – (ABTD/Disney Institute);

• Idealizador da A ESTRATÉGIA DE UM LÍDER – (Beto Carrero World).

CERTIFICAÇÃO:
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