
Uma formação concentrada na evolução do aspecto 

mais importante, a integridade humana. Desenvolva 

habilidades que tornam superior o entendimento 

sobre sentimentos e o seu potencial cognitivo.

MONTEIRO LOBATO
FACULDADE

Em Coaching
Transformação Pessoal & 
Desenvolvimento Humano



| Maestria para liderança de equipes.
| Habilidades pessoais e interpessoais.
| Capacidade de visão estratégica. 
| Novas abordagens em relação ao mercado.
| Equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Você irá adquirir
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08
TITULAÇÕES

CERTIFICAÇÃO 
LATO SENSU

A formação é composta pelos cursos em Coaching abaixo, mais o Master Trainer como módulo final.

Potencialize sua vida com a Pós Graduação em Coaching, 
Transformação Pessoal e Desenvolvimento Humano.



Esse é o primeiro módulo da sua Pós-Graduação em 

Coaching, Transformação Pessoal e Desenvolvimento Humano. 

Nesta formação você será treinado, habilitado e certificado 

internacionalmente para atuar como Coach Profissional junto a 

pessoas físicas e empresas. 

Nesse módulo, você conhecerá conceitos e fundamentos do 

Coaching, modelos e nichos do Coaching, alguns princípios da 

psicologia positiva, trabalhará com a ferramenta do Coaching 

Assessment, você também aprenderá sobre Liderança 

Coaching, Princípios da Neurolinguística, Pirâmide do Processo 

Evolutivo, Código de Ética Profissional e outros assuntos que 

farão sua formação ser única.

CARGA HORÁRIA: 96 HORAS



No Coaching Ericksoniano, o segundo passo da Pós, você 

aprenderá sobre os mais modernos e eficazes modelos de 

transe e as melhores formas de acessar e se comunicar com 

a Mente Inconsciente. Você vivenciará na prática, como a 

poderosa junção destas metodologias pode proporcionar 

mudanças reais e duradouras no que tange: comportamentos, 

sentimentos, emoções e pensamentos. E mais! Aprenderá 

a utilizar esta moderna abordagem para transformar e 

potencializar o alcance de resultados extraordinários em todos 

os campos de sua vida.

CARGA HORÁRIA: 110 HORAS



Neste módulo você entrará em contato com o que há de 

mais avançado em termos de autodesenvolvimento e viverá 

intensamente o processo de Coaching. Ao tornar-se Master 

Coach você alcançará a maestria para desenvolver sua própria 

metodologia de trabalho e evoluir continuamente como coach, 

profissional e ser humano.   

CARGA HORÁRIA: 90 HORAS



Esse é o último módulo para você conquistar seu MBA em 

Coaching, Treinamento e Desenvolvimento Humano. Essa nova 

formação chegou para que você possa se tornar um Treinador 

de Alto Impacto, e comece a dominar as habilidades que 

diferenciam os Trainers do IBC dos simples apresentadores do 

mercado, além de se tornar um Trainer de Alta performance. 

Esse é um treinamento que possui 72 horas ou 6 dias 

consecutivos de conteúdo e prática para você se aperfeiçoar 

como Trainer e Coach. 

CARGA HORÁRIA: 72 HORAS



Depoimentos 
de pessoas que 
confiam no IBC



Certificações

MONTEIRO LOBATO
FACULDADE



+ Benefícios e Diferenciais para você aprimorar suas 
habilidades e potencializar sua carreira.

Atuação imediata como Coach: a 
primeira etapa dos programas de 
especializações do IBC é composta 
pelo Professional & Self Coaching – 
PSC, o que habilitará você a atuar 
como Coach, já após a conclusão 
desta formação.

 8 Certificações e múltiplas 
possibilidades: os cursos de Coaching 
oferecidos pelo IBC, são parte 
integrante da Pós-Graduação e MBAs. 
Sendo assim, você terá as titulações 
de todas as formações que compõem 
a grade. Ao todo são 8 titulações + 
certificação da PÓS / MBA

MONTEIRO LOBATO
FACULDADE

Reconhecimento do MEC: temos 
parceria educacional com as 
Faculdades Monteiro Lobato, que 
chancela nossas especializações.

Carga horária:: composta por 
410 horas, a Pós e MBAs do IBC 
possibilitam o participante concluir 
sua especialização em até um ano.

Amplo conhecimento em 
Desenvolvimento Humano: você 
obterá conhecimento, técnicas e 
ferramentas de desenvolvimento 
humano e Coaching para aplicar em 
diversos níveis e contextos.

Reconhecimento Internacional e 
Certificação ISO 9001: O Instituto 
Brasileiro de Coaching - IBC é 
reconhecido por diversos órgãos de 
Coaching mundial e recomendado 
por uma das mais respeitadas 
Universidades do Mundo, a 
Universidade de Ohio. Além disso, é a 
única escola de Coaching certificada 
pela ISO 9001.



RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS ESPERAM POR VOCÊ! 

POTENCIALIZE SEUS RESULTADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS.

Faça a Pós-Graduação em Coaching, Transformação Pessoal 
& Desenvolvimento Humano. 


