
Domine a arte do posicionamento sistêmico no 

segmento familiar ou empresarial através das 3 

poderosas abordagens do autoconhecimento 

desenvolvidas por teóricos milenares.

MONTEIRO LOBA TO
FACULD ADE



| Atuar com resolução relacionamentos conflituosos em famílias e empresas.

| Eliminar pela raiz bloqueios e padrões de comportamentos nocivos.

| Entender claramente seu papel no universo como ser humano e profissional.

| Vencer a autossabotagem e construir um mindset direcionado ao sucesso.

| Aumentar exponencialmente sua autoridade como Coach e Constelador. 

| Fazer o que ama, transformar vidas e ser bem remunerado por isso.

Com essa Pós-graduação você estará 
habilitado para:



PSC | 96h CEK | 110h MC | 90h CSI | 72h
PROFESSIONAL 
& SELF COACHING

COACHING
ERICKSONIANO

MASTER
COACH

CONSTELAÇÕES
SISTÊMICAS 
INTEGRATIVAS

410
HORAS

08
TITULAÇÕES

CERTIFICAÇÃO 
LATO SENSU

As formações em Coaching do IBC, são certificadas e reconhecidas internacionalmente e, 
juntas, integram o curso de pós-graduação. 

A Pós-Graduação em Coaching, Linguagem 
Ericksoniana & Constelação Sistêmica tem carga horária 

de 410 horas de especialização em Coaching.



A nossa Pós-Graduação em Coaching, Linguagem Ericksoniana & Constelação 

Sistêmica possibilita que você encontre seu lugar como Coach, potencializando 

suas habilidades, alcançando a compreensão de contextos familiares e de 

equipes através da abordagem Sistêmica, aliada à Linguagem Ericksoniana.

Conquiste autoridade com a maior referência em Constelações Sistêmicas do 

Brasil.

Conheça mais sobre a Pós



Nossa Metodologia

Nossa Metodologia Self Coaching é aplicada através de imersões, onde você terá 

aulas expositivas com 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. 

Tudo isso faz parte do trabalho que realizado aliando as metodologias Self 

Coaching e Andragogia, que é uma metodologia usada para orientar o ensino aos 

adultos. 

Por esse motivo, nossas formações possuem uma carga horária mais extensa,  

uma vez que são usadas estratégias específicas para que o conteúdo seja captado 

através dos sistemas representacionais que a metodologia aplica, são elas: 

leitura, visão, audição, repetição, interpretação, revisão, comunicação, expressão, 

estruturação e muito mais.

É importante ressaltar que nossas formações são compostas por Master Coaches 

Senior & Trainers com ampla experiência em Coaching e Desenvolvimento 

Humano, como também Doutores, Mestres e Especialistas. Você estará em ótimas 

mãos!



| Coaches, terapeutas, advogados, juízes, mediadores e agentes de transformação 

que querem desenvolver habilidade de solucionar conflitos.

| Pessoas que querem entender a raiz dos problemas de relacionamento com pai, 

mãe, filhos e familiares.

| Empresários, líderes e RH’s que buscam implementar a constelação sistêmica 

para melhorar substancialmente o ambiente corporativo. 

Pra quem essa Pós é indicada?



| 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 Neurolinguística

| Liderança Coaching - Leader Coach

| Código de ética Profissional

| 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

CARGA HORÁRIA: 96 HORAS



| Competência da Mente Consciente e Inconsciente

| O Transe Conversacional e o Transe Hipnótico

| Os 4 estados mentais medidos pelas ondas cerebrais: Beta, Alfa, Teta e Delta

| Construção da própria metáfora

| Os 7 Princípios do Trabalho de Milton Erickson

| A Neurofísica da Hipnose

| Mitos e Conceitos Errôneos Sobre a Hipnose Ericksoniana

| O Transe na Hipnose Ericksoniana

| Níveis do Transe Hipnótico

| O Poder da Sugestão

| Modelo de Sessão de Coaching Ericksoniano JRM

| Conceito, Eficácia e Modelos de Metáforas

| Criação de Metáfora em Sete Passos

| Prática de sessão na abordagem Ericksoniana

| Meditação e Chacras

Regressão e Progressão

CARGA HORÁRIA: 110 HORAS



| Desenvolvendo Metodologias Próprias

| Criando sua Identidade como Coach

| Atendimento com Intervenções em Transe

| Gerenciando Conversas Efetivas

| Tipos de Transe

| Alavancando Resultados Extraordinários

| Mente Consciente e Inconsciente

| Modelos Comportamentais Avançados

| Self Empowerment

| Métodos de Quantificação

| O Processo Evolutivo

| Métodos de Quantificação

| Vivências de Alta Performance

| Modelos Transformacionais

CARGA HORÁRIA: 90 HORAS



| Coaching: a arte de estabelecer acordos

| Luz e sombra: entendendo a dualidade humana,

| Axiologia: estudo de valores

| Os 7 tipos de amor

| As três leis da sugestão

| Matriz do pensamento em 7 níveis do processo evolutivo

| Campo morfogenético

| Mente consciente, subconsciente, inconsciente 

| Constelações Sistêmicas 

| Constelar em um sessão de Coaching

| Os 4 ciclos da prosperidade

| Coaching com Psicodrama

| Linguagem Ericksoniana

| Fenomenologia e Constelação

| Perguntas poderosas

CARGA HORÁRIA: 72 HORAS



Quem é aluno 
do IBC confia e 
indica



Certificações

Coach 
Sistêmico

Constelador
Sistêmico
Integrativo

Reconhecimento

MONTEIRO LOBA TO
FACULD ADE



+ 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 LOBA TO
FACULD ADE

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.



Corpo Docente

Sobre José Roberto Marques - JRM

Os módulos que compõem o MBA em Coaching, Treinamento e 

Desenvolvimento Humano contam com outros trainers de alto gabarito. 

Vale lembrar que todos eles são formados pelo IBC e treinados pelo José 

Roberto Marques.  

| Mais de 25 anos de experiência como Coach & Trainer

| Criador de dezenas de ferramentas, programas e cursos para Líderes, 

Coaches e Profissionais. 

| Clientes e alunos em mais de 20 países ao redor do mundo.

| Entrevistas nas principais mídias do Brasil: jornais Folha de S. Paulo, 

Estadão, O Globo; revistas Veja, Exame, Você S. A., Playboy, Glamour; TVs 

Record, Band, entre outras.

| Mais de 25 mil horas de treinamentos ministrados.

| Mais de 50 livros publicados.

| Autor de “Desperte seu Poder”, bestseller que ocupou a 1ª posição na 

lista de livros mais vendidos do jornal Folha de S. Paulo e da Revista Veja

| Mais de 20.000 horas de processos coaching individual aplicados.



FALE COM SEU CONSULTOR IBC. VAGAS LIMITADAS!

FAÇA A PÓS-GRADUAÇÃO EM COACHING, LINGUAGEM ERICKSONIANA & CONSTELAÇÃO SISTÊMICA 

Transforme pessoas, famílias e organizações com abordagens 
revolucionárias de teóricos milenares em desenvolvimento humano.

LIGUE DE QUALQUER LUGAR DO BRASIL 4003-1675


