


O programa de formação em Neurocoaching é uma metodologia exclusiva e 

inovadora, desenvolvida pelo IBC, que une os conhecimentos da Neuroanatomia 

e Neurociências com o Coaching. A formação é voltada gerar uma compreen-

são, de uma maneira clara e objetiva, de como o cérebro funciona, age ou reage, 

diante de alguns estímulos. A partir deste conhecimento, será possível controlar 

e modificar seu posicionamento no momento em que surgir algum problema ou 

situação extrema, tanto na vida pessoal quanto profissional. 

A partir deste curso, o Coach poderá vislumbrar grandes oportunidades de aju-

dar seu Coachee a superar situações que, antes, eram vistas apenas como “cas-

tigos” ou “culpas”. Ele passará a estudar os hábitos e o comportamento de uma 

maneira fisiológica e assim conseguirá redirecionar a energia do Coachee para o 

caminho rumo ao seu estado desejado.

FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL EM 
NEUROCOACHING 



OBJETIVO

Capacitar e Munir Coaches de técnicas, ferramentas e conhecimentos sobre o 
funcionamento do cérebro humano, contribuindo para o autoconhecimento e 
desenvolvimento de habilidades neurológicas, bem como para a assertividade 
no atendimento aos seus Coachees, incentivando comportamentos, ações e 
mudanças conscientes e positivas.



Ao realizar a Formação Neurocoaching você irá:

BENEFÍCIOS

• Criar um novo conceito de aprendizagem;

• Compreender os processos neurológicos;

• Aprender a utilizar ferramentas mais poderosas em suas sessões;

• Compreender os sistemas de funcionamento cerebral e o comportamento 
próprio e do Coachee;

• Adquirir um autoconhecimento expandido no campo neuro-psico-
emocional;

• Utilizar ferramentas de análise transacional em seu próprio processo de 
desenvolvimento e no de seu Coachee para promover mudanças;

• Melhorar a conexão com seu Coachee;

• Expandir os processos de Cocriação;

• Reduzir considerável dos entraves da comunicação;

• Melhorar compreensão do funcionamento cognitivo do Coachee e propor 
mudanças comportamentais efetivas;

• Dialogar com outros profissionais da área da saúde para entender o estado 
atual do seu Coachee. 



A Neuroanatomia é o estudo da organização anatômica do sistema nervoso, nas 

ligações entre nervos, cérebro e demais regiões do nosso corpo. 

Unido ao Coaching, é possível uma maior consciência de como nosso cérebro 

funciona, reage e de como essas conexões influenciam e impactam em nossos 

comportamentos, sejam em: sociedade, família e nos campos afetivo e profis-

sional.

Neuroanatomia + Coaching = Neurocoaching!

Através desse entendimento ampliado, desta união entre Coaching e Neuroa-

natomia é possível potencializar, de forma sistêmica, os conhecimentos, cocriar 

junto às ferramentas e conhecimentos das duas vertentes e direcioná-los ao 

autodesenvolvimento, como também ao seu trabalho no desenvolvimento de 

profissionais e empresas. Com certeza, a formação em Neurocoaching agregará 

e muito à sua expertise e no alcance de Resultados Extraordinários.

Nesse programa você adquirirá conhecimentos exclusivos para desenvolver seu 

cérebro e o de outras pessoas como Coach, Gestor ou Líder!

A NEUROANATOMIA



O que é e como funcionam os Circuitos Neurais;

Quais são os vários tipos de Inteligência e dando ênfase às 
Práticas Corporais;

Como silenciar a o ruído da “mente tagarela” por meio de 
práticas de Relaxamento e Meditação;

Ressignificação de Crenças limitantes;

Acessar a estrutura mental de como agimos entendendo os 
nossos Estados do Ego segundo a Análise Transacional

Quais são os Estilos Emocionais e como compõem a 
Inteligência Emocional;

O que é e como funciona a Mente Criativa;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



Coach pelo IBC com reconhecimento do ECA, GCC, BCI. Formação 

em Psicologia Positiva pelo IBC. Médico formado na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (USP). Professor Afiliado na Escola Pau-

lista de Medicina (UNIFESP). Mestre e Doutor em Medicina pela 

Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). 

Assistente e Pesquisador da Disciplina de Cirurgia da Mão e Mem-

bro Superior do Departamento de Ortopedia da UNIFESP. 

Gilberto Ohara é empresário e Diretor Clínico da ALPHA CENTER 

ASSISTÊNCIA ORTOPÉDICA LTDA. Consultor do Centro de Medici-

na Especializada do Hospital 9 de Julho e do Centro de Dor Premium 

da Prevent Senior em São Paulo. Facilitador de treinamentos de Au-

toconhecimento como LT e Epifania na empresa ECLOS Treinamen-

tos. Palestrante Motivacional e da Humanização na Área da Saúde.

FACILITADOR

Gilberto Ohara



O curso é realizado em dois dias consecutivos, to-
talizando 24 horas de aprendizado e aquisição de 
novos e profundos conhecimentos. 

CARGA HORÁRIA



Faça o Neurocoaching e Seja um Coach Especialista em Comportamento Humano!

ibc.vc/facebook ibc.vc/twitter ibc.vc/youtube ibc.vc/blog ibc.vc/linkedinibc.vc/googleplus

Centrais de Atendimento 

• São Paulo: (11) 4062-0988

• Belo Horizonte: (31) 4062-0988

• Rio de Janeiro: (21) 4052-0988

• Brasilia: (61) 4062-0988

• Aracaju: (79) 3028-0988

• Blumenau: (47) 4052-0988

• Campinas: (19) 4062-0988

• Campo Grande: (67) 4062-0988

• Cascavel: (45) 4062-0988

• Caxias do Sul: (54) 3046-0075

• Criciuma: (48) 4052-0988

• Cuiabá: (65) 4052-9949

• Curitíba: (41) 4062-0988

• Florianópolis: (48) 4062-0988

• Fortaleza: (85) 4062-0988

• Foz do Iguaçu: (45) 4052-0988

• Goiânia: (62) 4052-0988

• João Pessoa: (83) 4052-0988

• Joinville: (47) 4052-0988

• Jundiai: (11) 4052-0988

• Londrina: (43) 4052-0988

• Maringá: (44) 4052-0988

• Natal: (84) 3034-0988

• Palmas: (63) 4052-0988

• Passo Fundo: (54) 3046-0075

• Pelotas: (53) 4052-0988

• Piracicaba: (19) 4052-0988

• Ponta Grossa: (42) 4052-0988

• Porto Alegre: (51) 4052-0988

• Porto Velho: (69) 4052-0988

• Recife: (81) 4052-0988

• Rio Branco: (68) 4052-0988

• Rio Grande: (53) 4052-0988

• Salvador: (71) 4052-0988

• Santos: (13) 4052-0988

• Sorocaba: (15) 4052-0988

• Vitória: (27) 4052-0988

Solicite atendimento Aqui

ou entre em contato com seu consultor.

http://www.ibccoaching.com.br/nossos-cursos/neurocoaching/

