
Seja um treinador de alto impacto transformador 

aliando as mais poderosas técnicas de Coaching e 

Desenvolvimento Humano.

MONTEIRO LOBATO
FACULDADE



| Faturar de R$ 20.000 a R$ 50.000 em um final de semana*

| Despertar o EXTRAORDINÁRIO APRESENTADOR dentro de você

| Eliminar MEDOS e INSEGURANÇAS para falar em público

| Construir um negócio rentável e lucrativo de palestras, treinamentos e eventos

| Dominar o mercado de EVENTOS, o mercado lucrativo que mais cresce no Brasil

* Você é capaz de chegar neste resultado cumprindo todas as atividades 

propostas em treinamento.

Com este MBA você vai desenvolver 
habilidades necessárias para:



PSC | 96h BEC | 116h MC | 90h MT | 72h
PROFESSIONAL 
& SELF COACHING

BUSINESS & 
EXECUTIVE COACHING

MASTER
COACH

MASTER
TRAINER

410
HORAS

08
TITULAÇÕES

CERTIFICAÇÃO 
LATO SENSU

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

Dê um salto em sua carreira com o MBA em Coaching, 
Treinamento & Desenvolvimento Humano. 



O  MBA em Coaching, Treinamento e Desenvolvimento Humano realizado pelo 

IBC te prepara para ser um treinador em destaque no mercado ao dominar a 

arte de falar em público através de uma comunicação persuasiva.

Você vai ter acesso a técnicas restritas de treinamento que são aplicadas 

no próprio IBC para construir sua autoridade e definitivamente viver 

compartilhando sua expertise, e claro, ser bem remunerado por isso.

Nossa Metodologia Self Coaching é aplicada através de aulas expositivas, além 

de sessões de coaching, jogos, dinâmicas, trabalhos individuais, apresentação e 

discussão de cases de sucesso, debates em grupo e palestras com profissionais 

com grande experiência no mercado. 

Nossa formação é composta por Master Coaches Senior & Trainers com 

ampla experiência em Coaching e Desenvolvimento Humano, como também 

Doutores, Mestres e Especialistas. Você estará em ótimas mãos!

Sobre o MBA

Nossa metodologia



| Coaches, consultores, terapeutas, médicos e agentes de transformação que 

querem atuar com palestras, treinamentos e eventos. 

| Quem tem medo de falar em público e quer superar esse bloqueio. 

| Pessoas que querem aprender a vender no palco. 

| Palestrantes querem explodir sua autoridade e ser reverenciado.

| Empresários, Empreendedores e Líderes que querem treinar equipes e 

desenvolver seus colaboradores.

Para quem é indicado esse MBA?



| História e evolução do Coaching

| Bases, conceitos e fundamentos do Coaching

| Modelos e Nichos de Coaching

| Aprendizagem acelerativa

| Princípios da Psicologia Positiva

| Princípios da Programação Neuroliguística

| Liderança Coaching – Leader Coach

| Coaching Assessment

| Avaliação 360º

| Pirâmide do Processo Evolutivo

| Processo de Identidade

| A formação das Crenças Limitantes

| Técnicas e Ferramentas do Coaching

| Estruturação e Roteiros de Sessões

| Formulários de atendimento

| Código de ética Profissional

CARGA HORÁRIA: 96 HORAS



| Comportamento Organizacional

| Cenários Organizacionais

| Business Coaching Game

| Fisiologia do Stress e Técnicas de Gerenciamento

| Perfis de Personalidade

| Aplicação do Coaching nos Negócios

| Aplicação do Coaching nas Organizações

| Lidando com bloqueios e adversidades

| Modelos de Executive Coaching

| Modelos de Business Coaching

| Liderança – Leader Coach

| Competências essenciais do Business & Executive Coaching

| Coaching de Carreira

| Coaching de Equipes

CARGA HORÁRIA: 116 HORAS



| Desenvolvendo Metodologias Próprias

| Atendimento com Intervenções em Transe

| Tipos de Transe

| Mente Consciente e Inconsciente

| Roda das Grandezas do Ser Humano

| Self Empowerment

| O Processo Evolutivo

| Vivências de Alta Performance

| Criando sua Identidade como Coach

| Gerenciando Conversas Efetivas

| Alavancando Resultados Extraordinários

| Modelos Comportamentais Avançados

| Identificando e Transformando Crenças Limitadoras

| Métodos de Quantificação

| Modelos Transformacionais 

CARGA HORÁRIA: 90 HORAS



| Pirâmide do aprendizado

| A tríade do equilíbrio

| A importância do tema de treinamento

| Processo para atrair novos clientes

| As 7 necessidades básicas do ser humano

| Aprendendo um modelo inicial de uma palestra

| O poder da energia nas apresentações

| Os sete tipos de formato de um treinamento ou palestra

| O poder de contar histórias

| Autoimagem em 7 níveis

| Aprendizagem e treinamento organizacional

| Planejamento de apresentações e utilização de recursos

CARGA HORÁRIA: 72 HORAS



Depoimentos 
de pessoas que 
confiam no IBC



Certificações
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+ 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.



Um MBA que vai muito além da estrutura convencional

Sabe por que?

O programa de MBA do IBC é diferenciado e vai muito além da estrutura convencional dos MBA’s do mercado, pois 

oferece um programa completo de desenvolvimento de Coaches e Líderes e não somente disciplinas de conteúdo. 

O programa é composto por ações de desenvolvimento, Assessment e Avaliação Comportamental, Feedback 360, 

certificações internacionais em Coaching, além disso, você pode contar com ferramentas que serão fundamentais em 

suas futuras palestras e treinamentos.



COMECE AGORA A CARREIRA QUE VOCÊ MERECE.
FALE COM SEU CONSULTOR IBC. VAGAS LIMITADAS!

FAÇA O MBA EM COACHING, TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUMANO DO IBC

Domine o uso das palavras persuasivas e que verdadeiramente 
convencem para desenvolver palestras altamente 

transformadoras.

LIGUE DE QUALQUER LUGAR DO BRASIL 4003-1675


