MENTORIA & COACHING PROFISSIONAL
1ª. turma
11, 12, 25 e 26/junho/2016
O QUE É COACHING
É uma metodologia que busca atingir metas,
solucionar problemas e desenvolver novas
habilidades, é um processo de aprendizagem e
desenvolvimento de competências sociais,
psicológicas e emocionais, direcionado à conquista
dos objetivos e obtenção de resultados com
sucesso.
QUEM DEVE FAZER
FACILITADOR

Luiz Antonio de Lacerda
Mestre em Gestão Empresarial,
Diretor, palestrante e Instrutor da
RTE-Rede e Treinamento
Empresarial, professor em Expressão
Verbal e Oratória, formado por
Reinaldo Polito. Lacerda é
especialista em Coach Clinic,
certificado Corparate Coach U, e pela
BCI-Abracoaching, Member of ICF.
Diretor da RTE-Rede de Treinamento
Empresarial/ES
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O curso acontece 4 vezes no mês
11, 12, 25 e 26/junho/2016
(sábado e domingo)
de 08:30 às 18:30 horas
Intervalo para refeições
INVESTIMENTO
Avista R$ 1.500,00
Em 3 vezes: 1 x 750,00 + 2 x 500,00
Cheques pré-datados ou boleto bancário

Como nos encontrar
Pegasus Des. e Consultoria Ltda
Tels: 27 3222.4524 - 3223.8745
Rua João Galerane, 139 Jucutuquara
Vitoria ES 29042-110
pegasus@pegasus desenvolvimento.com.br

www.pegasusdesenvolvimento.com.br
Facebook.com/pegasusdescons

DESCONTÃO
Até dia 01/junho/2016
3 parcelas de R$ 500,00

Seres Humanos que buscam a assertividade de um
novo nicho de mercado ou uma fonte de renda
paralela à sua atividade profissional. As que estão
disponíveis para o mercado de trabalho e queiram
competir embasados de competências.
CARGA HORÁRIA: 52 horas
(40h pratica+2h supervisão p/Skype+10h atividades interativas)

BENEFÍCIOS
Desenvolver e aprimorar potencialidades e
habilidades; desenvolvimento pessoal e profissional;
aumento de desempenho; equilíbrio emocional;
definição de planos almejados e realizáveis;
melhoria da capacidade de produzir resultados;
autoconhecimento; percepção de pontos fortes a
serem maximizados e pontos frágeis a serem
minimizados; gestão do estresse; estabelecimento
de metas e objetivos claros e alcançáveis;
alinhamento da missão de vida, visão de valores ;
fortalecimento da confiança e autoestima; aumento
da flexibilidade e adaptabilidade às mudanças e
novas inserções; ganho na qualidade de vida e
melhoria nas relações interpessoais.
COMO FUNCIONA O PROGRAMA
Abordagens práticas e acessível, ideal para pessoas
que tem uma agenda cheia, mas não perdem o foco
na qualidade e assertividade de uma formação com
um padrão interacional.
A base é a metodologia desenvolvida pelo
Beahavioral Coaching Institute–BCI, considerada por
três anos consecutivos como o no.1 em Busines and
Organization Coaching training pela Survey ICCA.

