
Implementação do Mentoring como Vivência Profissional 
 para desenvolver a si mesmo e aos outros.

Acelere sua Carreira!

Maximize seu potencial como Coach, Líder e Profissional em um programa 
 inédito e exclusivo com um dos mais consagrados mentores do mundo.



Introdução

Sobre o Mentoring Training Certification

O Instituto Brasileiro de Coaching – IBC oferece o Mentoring Training Certification. Um programa 
destinado a apoiar você na maximização do seu potencial profissional e de outras pessoas. Uma 
oportunidade exclusiva, que só o IBC oferece!

O Mentoring Training Certification é projetado em torno de relevantes experiências de 
aprendizagem orientada para propiciar aos participantes uma visão mais profunda sobre 
Mentoring a partir da perspectiva do Coach, Líder e Profissional de Alta Performance. 

O Programa irá fornecer uma experiência de intenso aprendizado de imersão para todos os 
indivíduos que querem melhorar suas habilidades de Liderança e Mentoring para maximizar seu 
potencial e resultados. 

Os alunos obterão uma experiência ímpar com a orientação individual realizada (um-a-um) 
pelo Facilitador, conhecendo as mais modernas ferramentas e práticas, conceitos e estratégias 
validadas em Mentoring.
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Objetivo do Programa 

Desenvolvimento

Liderança
Mentoring

Especialista

Carreira

Experiência única
Resultados Extraordinários

O objetivo do Mentoring Training Certification é oferecer uma experiência única e exclusiva. É 
destinado a você que deseja ampliar seus conhecimentos e habilidades através do conteúdo de 
alta qualidade agregado as mais modernas estratégias e práticas de Mentoring e Liderança 
para a conquista de Resultados Extraordinários.

O programa de desenvolvimento de liderança e formação em Mentoring é realizado em 2 dias, 
estruturado em módulos avançados para acelerar sua carreira.
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Benefícios para você: Coach, Líder e Profissional 

    Dominar o mentoring como modelo Transformacional;

    Potencializar sua gestão através do mentoring;

    Você aprenderá como empregar o processo de mudança baseada em 
    evidências: pessoal e organizacional;

    Desenvolverá competências de mentoring em todas as etapas: diagnóstico, 
    avaliação, planejamento de desenvolvimento e mensuração;

    Identificar os pontos críticos para a construção de uma arquitetura robusta de 
    liderança em sua empresa ou atendimentos de coaching;

    Aprender habilidades de mentoring situacional que podem ser usadas em 
    qualquer ambiente: público ou corporativo, com indivíduos e equipes/grupos;

    Alcançar positivamente, resultados reais, mensuráveis sustentáveis em 
    mudanças com as pessoas;

    Dominará todos os modelos e modalidades de mentoring que estão sendo 
    usados por top líderes executivos em todo o mundo hoje.
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Metodologia Diferenciada

Público-Alvo

Carga Horária

20h em 2 dias

Os módulos de aprendizagem são construídos em torno de uma metodologia orientada por prática. 
Os participantes (como agentes de mudança) examinam e exploram atuais pesquisas de resultados 
em mentoring, modelos de mentoring e os desafios relevantes que eles enfrentam em seu local de 
trabalho. 

O envolvimento pessoal dos participantes é um pilar fundamental do programa: eles participam em 
papeis de dramatizações (role-play), discutem estudos de caso, abrem debate e reflexão sobre a 
forma como algumas das intervenções de mudança examinadas podem ser melhores aplicadas a suas 
realidades corporativas.

Coaches, líderes, gestores, e os profissionais de todos os setores de atuação que almejam potencializar 
sua performance e maximizar os resultados desenvolvendo seus liderados, equipes/clientes.

Intenso aprendizado e capacitação em mentoring e liderança 
como processo transformacional e evolutivo.
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Síntese do Conteúdo

Fundamentos de Certificação 
e Formação em Mentoring

Gerenciando a Conversação.
Mentoring na Prática

O Workshop é dividido em 4 partes principais, que serão apresentadas ao longo dos 
dois dias, incluindo em cada, 4 horas de prática.

Modelo Avançado de Mentoring e Estrutura de Conversa de Mentoring Avançado.
O objetivo é discutir o modelo de mentoring avançado, esclarecer as distinções entre 
Mentoring e Coaching para criar uma base fundamental a partir da qual suas orientações 
de mentoring serão estruturadas. 

Os tópicos abordados incluirão:

 •  Definições de Mentoring
 •  Seu estilo de Mentoring 
 •  Modelo de Mentoring de Jornada de Liderança
 •  A Estrutura de Conversação de Mentoring Avançado

O objetivo é explorar a estrutura de conversas poderosas. Praticar os modelos discutidos 
e desenvolver um nível de confiança que vai além da intuição. Também iremos discutir as 
várias necessidades de Mentoring que você está reconhecendo em sua equipe/clientes. 

Os tópicos incluirão:

 •  Praticar a Estrutura das Conversas 
 •  O que acontece no cérebro quando se assume um risco 
 •  Lidar com o Medo
 •  Lidar com a Resistência
 •  Gerar Ação

1 2
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Ação/Disciplina e Sustentabilidade de Resultados. 
 
O objetivo é projetar ações para gerar Transformação e Superação de crenças auto-
limitantes. 

Os tópicos incluirão:

 •  Novas Ações = Novas Conversas (Tipos de Ação)
 •  O Poder de um Processo guiado Trabalhando com Crenças Auto-limitantes
  •  Calibrar o Progresso
 •  Os Obstáculos e Resistências que todo líder em potencial enfrenta em meio às 
     transformações:
  1.  Lidar com Poder
  2.  Lidar com o Tempo 
  3.  Lidar com a Traição

Criação de Valor para os Outros e Ampliação da Visão. 

Técnicas de Mentoring que levam a direção da eficácia e alta performance da liderança e 
ao reajuste de relacionamentos.

Os tópicos incluirão:

 •  Qual o seu Mundo e os Principais Interessados nele?
 •  Compreensão das Tendências e Sincronismo
 •  Desenvolvendo Sua Expressão em Liderança
 •  Desenvolvendo Sua Rede (Networking)

Mentoring visando 
a Transformação

Desenvolvimento de Liderança 
Maestria em Engajamento

3 4

7Solicite atendimento com seu  consultor ou Inscreva-se aqui.

http://lps.ibccoaching.com.br/ibc-mentoring-training-certification/


A Ciência, A Arte e Os Segredos

A Ciência

A Arte

Os Segredos

Exploramos tanto as metodologias comprovadas e sustentadas por pesquisa, utilizadas por Mentores 
Master na esfera corporativa, bem como, os trabalhos experimentais realizados por líderes do setor.  
A metodologia é pautada na neurociência e a psicologia comportamental, utilizando abordagens que 
vão desde os conceitos da filosofia aos elementos culturais.

Criamos oportunidades para os alunos participarem, vivenciarem e aplicarem as ferramentas. 
Promovendo um processo de cocriação, onde você possa agregar elementos de suas próprias 
práticas e criar possibilidades de evolução ainda maiores para seus clientes.

Alcançaremos o intangível através da troca de experiências com aplicações peculiares que 
Mentores Master utilizam. Isso tem a ver com o compartilhamento muito pessoal da caminhada de 
transformação, insights e lições de vida que contribuirão com singularidades e estratégias exclusivas 
para formação de mentores de alta performance diferenciados no mercado.   
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Modelo de Mentoring de Jornada de Liderança

Mundo Externo

Cada líder de alto potencial vai passar por uma jornada pessoal e profissional de transformação. 
Esse processo evolutivo se aplica tanto em seu mundo interno como em seu mundo externo. 

O Modelo de Mentoring de Jornada de Liderança é baseado em pesquisa sobre as transformações 
pelas quais vários líderes da história passaram para desenvolver suas habilidades e capacidades 
para gerar resultados.
 
O Modelo de Mentoring em Jornada de Liderança foi concebido como uma narrativa acessível 
que irá engajar tanto o Mentor como o Orientado.

Convite

Treinamento

Partida

Desafios

Engajamento

Crise/Oportunidade

Insight

Direcionamento

Retorno/Feedback

Nova Visão

Criação de Valor
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Mundo Interno

Este modelo de Mentoring fornece ao mentor uma 
estrutura para avaliar onde está o elevado potencial no 
processo de sua transformação pessoal e profissional. 

O mentor será treinado em métodos e técnicas específicas 
para usar em cada fase do processo. Irá aprender quais 
perguntas, preocupações e comportamentos deve-se 

esperar de seus orientandos em cada parte da Jornada de 
Mentoring em Liderança.

O Programa de Certificação e Formação em Mentoring 
Avançado irá proporcionar também múltiplas oportunidades 
para os líderes e profissionais em desenvolvimento avaliarem 
sua própria Jornada de Liderança e abordar questões e ações 

que são efetivas para sua evolução. 
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Aproveite essa oportunidade única e exclusiva do IBC.
Faça o Mentoring Training Certification!

Acelere sua Carreira e Conquiste Mais!

Solicite atendimento com seu consultor ou Inscreva-se aqui.

Carga Horária
20 horas de intenso 

aprendizado e 
capacitação avançada.

Incluso:  
Treinamento, certificação, 

coffee-break, tradução 
simultânea e material didático. 
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O Instituto Brasileiro de Coaching agora é recomendado e certificado pela ISO 9001, a certificação se deu através de um rigoroso processo de 
adequação, implementação e avaliação de processos, que durou cerca de dois anos. Todos os departamentos do instituto foram avaliados.

A ISO 9001
Foi fundada em 1947, em Genebra na Suíça para facilitar acordos comerciais entre países, padronizando processos e qualidade de produtos e serviços, para que esses 
atendessem aos requisitos globais. A ISO 9001 é utilizada em grande parte do mundo e suas normas norteiam padrões, não só de produção, mas de gerenciamento de 
processos de execução.

O IBC e Seus Reconhecimentos
A certificação ISO vem manter a gestão, execução de atividades e entrega aos clientes a fim de garantir produtos e serviços de qualidade e excelência.

Clique aqui e veja o certificado em formato digital

Única Instituição
Certificada ISO 9001

http://lps.ibccoaching.com.br/ibc-mentoring-training-certification/
http://media.ibccoaching.com.br/pdf/certificado-e-apresentacao-ISO-9001-IBC.pdf


São Paulo:
Belo Horizonte:
Brasília:
Campinas:
Campo Grande:
Cascavel:
Caxias do Sul:
Cuiabá:
Curitiba:

(11) 4062-0988
(31) 4062-0988
(61) 4062-0988
(19) 4062-0988
(67) 4062-0988
(45) 4062-0988
(54) 4062-0988
(65) 4052-9949
(41) 4062-0988

Florianópolis:
Fortaleza:
Goiânia:
João Pessoa:
Londrina:
Maringá:
Piracicaba:
Jundiaí:
Palmas:

(48) 4062-0988
(85) 4062-0988
(62) 4052-0988
(83) 4062-0988
(43) 4062-0988
(44) 4062-0988
(19) 2538-0988
(11) 4836-0988
(63) 4052-0988

Pelotas:
Ponta Grossa:
Porto Velho:
Recife:
Rio Branco:
Rio de Janeiro:
Salvador:
Blumenau:
Santos:

(53) 4062-0988
(42) 4062-0988
(69) 4062-0988
(81) 4062-0988
(68) 4062-0988
(21) 4062-0988
(71) 4062-0988
(47) 4052-0988
(13) 4062-0988

Sorocaba:
Vitória:
Porto Alegre:
Rio Grande:
Criciúma:
Joinville:
Foz do Iguaçu:
Natal:
Aracaju:

(15) 4062-0988
(27) 4062-0988
(51) 4062-0988
(53) 4052-0988
(48) 4053-0988
(47) 4062-0988
(45) 4052-0988
(84) 3034-0988
(79) 3028-0988

atendimento@ibccoaching.com.br
www.ibccoaching.com.br
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