Formação em Programação Neurolinguística & Neurociência
“As mudanças de comportamento acontecem nas raízes do pensamento”

Como pode ser útil na prática?
Fazendo este curso, o participante vai saber como:
 Especificar cientificamente os objetivos, transformando sonho em realidades;
 Comunicar-se nos vários estilos, evitando ruídos e distorções no repasse de informações;
 Construir relacionamentos consistentes com base nos valores humanos;
 Aprender a lidar com conflitos de forma produtiva;
 Utilizar uma linguagem de poder com impactos positivos na autoestima e na influência
sobre as outras pessoas;
 Descobrir como o cérebro funciona para adquirir o domínio dos pensamentos e emoções;
 Fazer negociação dentro do conceito ganha-ganha;
 Conhecer o funcionamento do Cérebro para potencializar a Criatividade;
 Gerar empatia e aumentar a capacidade de gerar confiança nas pessoas com base na prática da ÉTICA e valores básicos universais.
Este o processo educacional consegue resultados palpáveis pois trata-se da busca da realização do ser a partir do autoconhecimento e autodesenvolvimento. É um curso de base
para gerentes, executivos, consultores, coaches, profissionais da área comercial, vendas e
promoções, psicólogos, psicoterapeutas, RH das empresas, profissionais liberais e pessoas
que desejam ter domínio do processo emocional.
Metodologia: Curso eminentemente prático
 O saber é construido a partir da bagagem individual de cada participante
 Exercícios práticos para o desenvolvimento de competências e habilidades;
 Estudos de grupo entre os módulos para aprofundar o conhecimento;
 Testes para avaliar a assimilação dos conceitos; Manual amplo e detalhado
 Demonstração ao vivo para melhor assimilação da parte prática;
 Exercícios em trios para aplicação das técnicas utilizando três posições perspectivas:
Eu (Sujeito), Tu (Programador), Ele (Observador), a fim de aumentar a capacidade de
perceber o “problema” e obter mais subsídios para facilitar a resolução;

Certificação
Ao concluir o curso, seguindo os critérios de aprovação, o participante receberá certificado pela
ESCOLA DE CIÊNCIAS COMPORTAMENTAIS - ECC que há 26 anos vem formando pessoas
e capacitando profissionais, o que se constitui uma forma de socialização do saber na área
comportamental.
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Condições de Certificação
Para receber o certificado, o participante deverá ter uma presença de 80%, comparecer aos
trabalhos de grupo, realizar as pesquisas e deveres de casa e obter nota mínima (7,0) nos testes aplicados ao final de cada módulo e no Teste Final aplicado ao término do curso.
“O mundo está nas mãos dos mais bem preparados”

Conteúdo Programático e Cronograma
Mód.

Temas
01 E 02/09
PNL &
NEUROCIÊNCIA

I

20HS/AULA

29 E 30/09
REPROGRAMANDO SEU
MINDSET (CONFIGURAÇÃO MENTAL)

II

20HS/AULA

Conteúdo
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Conceito e Aplicabilidade PNL e Neurociência
Linguagem baseada no princípio da autor responsabilidade
Sistemas Representacionais (Visual, Auditivo, Cinestésico)
Portas da Transformação: Palavras, Atos e Emoções
Comunicação Científica : Informações de Alta Qualidade
Missão de Vida e Especificação de Objetivos.

❖ Como gerar confiança - RAPPORT
❖
❖
❖
❖

Aumentando o poder da Persuasão
Ampliando a consciência
Premissas da PNL para se comunicar melhor
Como lidar com CONFLITOS de forma positiva

❖ Encontrando uma estrutura de Concordância

20 E 21/10

III

PADRÕES DE EXCELÊNCIA COM
AS FERRAMENTAS DA
PNL

20HS/AULA

IV

10 E 11/11
MÉTODO SOCRÁTICO
O PODER DA LINGUAGEM HIPNÓTICA

20HS/AULA

❖ Resgatando recursos interiores ANCORAS
❖ Como dissociar de memórias limitantes
❖ Gerando Comportamentos mais adequados a cada contexto
❖ Reescrevendo a própria Vida
❖ Criação de estados de excelência
❖ Níveis Lógicos de Processamento Mental
❖ Alinhamento dos Níveis Neurológicos.
❖ A arte de fazer perguntas para mudar o modelo mental
❖ METAMODELO DE LINGUAGEM (Linguagem libertadora)
❖ Ressignificação de fatos desagradáveis
❖ Reestruturação em seis passos
❖ O poder da LINGUAGEM HIPNÓTICA para acessar níveis
profundos de consciência
❖ Aprendendo a contar histórias para gerar mudanças
❖ O poder das METÁFORAS
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01 e 02/12

V
ESTRATÉGIAS DE AUTOCONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO

20HS/AULA

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Automotivação e foco para aumentar a performance
Capacidade de Decisão
Estratégia da Flexibilidade
Como aprender com as críticas e aumentar potenciais
Criatividade do Walt Disney
Mapeando a Mente para descobrir os processos internos
Intervenções Quânticas para mudanças profundas
Encontrando prazer em fazer o que não gosta
Eliminando Compulsões

A COMBINAR

(*)

ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA DOS OBJETIVOS

❖ Aplicação das Ferramentas da Neurolinguística - avaliação geral
do curso de formação em PNl para quem fizer todos os módulos.

Carga Horária de cursos individuais específicos: 20hs aula
Carga Horária para o curso de formação completo: 120hs distribuídas em 100hs aulas
presenciais + 20hs Trabalhos de Grupo, Estudos dirigidos e Pesquisa.
Horário: Sábado e Domingo de 08h30 às 18:30hs durante os dois dias.
Local: Universidade da Assembleia Legislativa – Barbosa de Freitas esquina c/ Av.13 de maio
- Entrada pela Barbosa de Freitas, Prédio do Anexo da Assembléia no 1o. andar - Estacionamento grátis – entrada pela Barbosa de Freitas
Como se matricular
As matrículas podem ser efetuadas através dos telefones abaixo:
Telefone: 4106.3030 (Tim), 98777.5600 (Tim), 98782.5600 (Oi)
Site: www.maguiguimaraes.com.br
Investimento
1. Curso
Completo:

5

módulos

totalizando

100h.....

R$

4.230,00

Valor Promocional: R$ 3.600,00 (Desconto de R$ 630,00)
Parcelado em até 3x 1.200,00
4 X R$ 975,00
5 X R$ 780,00
A primeira mensalidade deve ser paga no ato da matrícula.
2. Módulos Individuais de 20h ..... R$ 1.200,00
A vista: R$ 990,00 (desconto de R$ 210,00)
3 X R$ 400,00
A primeira mensalidade deve ser paga no ato da matrícula.

Formas de Formas de pagamento: Cheque, Cartão de Crédito e Transferência.
Se você pensa que a educação é cara, imagine o preço da ignorância. Cristovam Buarque
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Facilitadora: Margarida Maria Soares Guimarães - Magui Guimarães
Criadora da Escola de Ciências Comportamentais. Administradora com especialização em
Psicopedagogia. Educadora empresarial com 25 anos de experiência em andragogia – método
de como ensinar adultos, conseguindo excelentes resultados junto a empresas públicas e privadas. Consultora de Recursos Humanos, ganhadora do prêmio TOP de RH ao desenvolver o
Processo de Humanização Dinâmica no Banco do Nordeste do Brasil.
Na qualidade de diretora do Centro de Estudos e Pesquisas em Ciências Comportamentais, vem formando pessoas em PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA, desde 1994, em
Fortaleza, Recife, Natal e João Pessoa, alcançando mudanças reais em programas de educação comportamental e inteligência relacional.
Formações:
 Master em Neurolinguística com especialização no Colorado – E.U.A.
 Curso de Autoconhecimento pela Osho University.
 Terapeuta Holística pela Universidade Internacional da Paz - UNIPAZ - Pierre Well
 Valores Humanos pelo Instituto Sathya SaiBaba - India
 Instrumentos do Espírito com Robert Dilts – E.U.A.
 Trainer e Master em Neurolinguistica com Lara Winnes Colorado-E.U.A.
 Máster Coaching Integrado pelo Integrated Coaching Institute – Rhandy D’Stefano-E.U.A
 Coaching Sistêmico por Martin Shervington - Inglaterra
 Hipnose Erickssoniana com Steve Gilligan- Inglaterra e Jeffrey Zieg – E.U.A
 BioPsicologia com Susan Andrews.
 Aprendizagem Acelerada–Método Inner Game(Jogo Interno) Tim Galleway–E.U.A
Parcerias
 CETREDE, entidade ligada a Universidade Federal do Ceará – UFC no curso de Formação em Ciências Comportamentais com base na Neurolinguística e Coaching
 ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos

Livros e Certificação
 A Conquista do Autoconhecimento – Ed.Premius,
 Liderança em Valores Humanos - Ed.Qualitymarket
 Viajando na Viagem – Ed.Tiprogresso.
 Criadora da Certificação “Melhores Pessoas e Profissionais” para o Trabalho – MPP
 Detentora do Título de Notória Especialização podendo ser contratada por inexigibilidade
em empresas públicas em virtude da comprovação dos bons resultados do treinamentos
Bases Científicas
A Programação Neurolinguística - PNL estudou a mente de pessoas que são expoentes
em suas atividades e as pesquisas desenvolvidas desde 1962 pela OMS – Organização Mundial de Saúde ligada a ONU revelam a existência de um laço cibernético entre o pensamento,
sensações e ações. Isto é o pensamento gera uma sensação que estimula ações. Os cientistas Richard Bandler e John Grinder comprovam que a palavra pensada, escrita e falada disparam reações bio-eletroquímicas no organismo e por esta razão devem ser escolhidas e utilizadas de forma responsável. As palavras utilizadas para descrever um fato são determinantes
para trazer a sensação de celebração ou depressão. A forma como alguém se auto conceitua
pode levar ao êxito ou o fracasso de uma ação.
Na maioria das vezes o problema do baixo desempenho não está nas circunstâncias externas e sim, em como a pessoa faz a leitura das circunstâncias externas que pode ser um “pro-
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blema” ou um “desafio”. Quando o organismo se depara com um problema, fabrica uma substância chamada cortisol que leva ao estresse, mas quando o mesmo organismo enfrenta um
desafio, fabrica serotonina que traz uma sensação de bem estar e ajuda na auto superação.
Esta é a diferença entre o covarde e o herói. Os dois enfrentam adversidades mas adotam
atitudes diferentes diante dos fatos.
Desta forma as organizações competitivas que necessitam da pro atividade para se diferenciarem no mercado, buscam capacitar seus colaboradores com técnicas da PNL a fim de gerar leituras que propiciem estados mentais de elevada potência, culminando em ações de alta
performance.
Como complemento do processo de autoconhecimento, os profissionais que desejam ser
expoentes em suas atividades utilizam as ferramentas da Neurociência para desenvolver os
potenciais que foram despertados no processo de autoconhecimento através da PNL. Afinal só
é possível desenvolver aquilo que é conhecido.
Muitos procuram a autor realização e satisfação plena no trabalho e o caminho mais rápido e
seguro é utilizar as técnicas da PNL & Neurociência para descobrir e desenvolver os potenciais adormecidos.

Considerações Finais
Dificuldades de comunicação e relacionamento geram uma sensação de inadequação às
exigências no trabalho e na família. Muitas são as cobranças, e cada vez mais é preciso fazer
melhor com menos recursos, e não sobra tempo para o lazer e momentos de descanso. A
mecanização das tarefas, o excesso de informações e a necessidade de cumprir os compromissos financeiros leva a pessoa a sentir um autônomo sem domínio da própria vida.
Dentro desse cenário caótico, aqueles que se sobressaem e conseguem qualidade de vida
são os que criam um eixo de referências internas. O curso em Programação Neurolinguística & Neurociência ensina a reconhecer as emoções para se entender melhor e escolher as
emoções que são mais produtivas para cada situação.
Os expoentes da humanidade não
foram os que tiveram as condições favoráveis mas eram guiados por uma missão de vida clara
e estimulante. Descobrir o propósito de estar no mundo faz a diferença para vencer os desafios preservando a saúde física, mental e emocional.
Em um mundo de inseguranças e profundas mudanças, as pessoas poderão construir um
centro de segurança e equilíbrio através do autoconhecimento e desenvolvimento do potencial.
O curso de Ciências Comportamentais é o Manual de funcionamento da mente orientando como as forças da psique e do sistema nervoso podem ser direcionadas para cumprir as mais
nobres realizações humanas.
O cérebro é uma máquina que pode ser utilizada de forma inteligente para servir à causas
maiores, no entanto é deixado à deriva por falta de conhecimento de como as palavras e a fisiologia podem ser combinadas para gerar os estados de bem estar e poder pessoal, segundo
estudos da neurofisiologia.
O curso irá transformar a pessoa em dono e senhor da própria vida, com condições de ser o
jardineiro do próprio jardim e ter ferramentas próprias de automotivação para atravessar as
adversidades e vencer as provas tornando-se mais experiente e fortalecido.
Todo o processo de alta performance começa pelo autoconhecimento, identificação de limitações a serem ultrapassadas e potenciais a serem desenvolvidos.
Como seres linguísticos, a palavra exerce uma influência determinante para a construção de
um novo modelo mental. A palavra tem igual importância na criação de estados emocionais
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pois, segundo a Psiconeuroimunologia, a vibração sonora das palavras tem correspondência
direta com o sistema nervoso interferindo na saúde e imunidade do organismo.
A fragilidade diante dos problemas é comum nas pessoas fragmentadas e perdidas em si
mesma, no entanto através das técnicas da Neurolinguística e Neurociência é possível construir uma integridade sendo o senhor dos seus pensamentos, sentimentos e ações!
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