COACHING EDUCAÇÃO 4.0
2º. Módulo do MBA COACHING DE EMPREEENDEDORISMO

Conceito

O COACHING ENTREPRENEURSHIP é um curso de formação de coaching
focado no aperfeiçoamento de líderes e gestores de alta performance. Acreditamos
que negócios e carreiras de sucesso é o somatório de atitudes empreendedoras e
uma gestão disciplinada focada no exemplo, que leva o time de colaboradores a
alcançar grande produtividade, lucratividade e resultados de alto impacto.

Objetivo

Aprender na prática a utilizar o exclusivo MÉTODO FORTES – FORMAÇÃO DE
TALENTOS EMPREENDEDORES DE SUCESSO. Ao final o participante estará
apto a utilizar o MÉTODO FORTES e aplicá-lo para os níveis básico e intermediário,
fazendo tutoria da disciplina de empreendedorismo. E assim fazer a grande
inclusão e mudança social sustentáveis geradora de emprego e renda para todos.
Aprender a utilizar as ferramentas e técnicas do COACH DE CARREIRA para
atendimentos, aconselhamento e mentoria de carreiras. Capacitar o participante
para impactar e empoderar seus alunos em todas as áreas de suas vidas: espiritual,
familiar, saúde, social, intelectual, profissional e financeira.

Público

Carga Horária

Gerente e líderes do GENTE FELIZ, Profissionais liberais, professores,
empreendedores, executivos, gestores, líderes políticos, líderes sociais, padres,
pastores e líderes religiosos. Curso superior desejável.
1º. Módulos COACHING – 40 horas
0 hs de cursos – COACHING PRACTIOTIONER - Formato de workshop, oficinas
em duplas e ou em grupos. Os participantes alternam sendo COACH (profissional)
e COACHEE (cliente). Atendimento real entre os participantes.
10 hs de estágio supervisionado dentro do polo GENTE FELIZ;
2º. Módulo MÉTODO FORTES - 40 horas
30 hs de curso teóricos apresentando a técnica de transferência de tecnologia do
conhecimento e os fundamentos da exclusiva metodologia FORTES
10 hs de estágio supervisionado dentro do polo GENTE FELIZ e ou em uma escola;

Formato

O programa são cinco encontros semanais de 13h30 as 21h30 ou
uma imersão de 4ª feira 13h30 até o sábado até as 21h00

Conteúdo

1º. módulo
1) Código de Ética
2) O Que é Coaching e o Coaching de empreendedorismo
3) Competência de um profissional de Coaching
4) Os Resultados do Coaching
5) Formulação de objetivos
6) A arte de fazer perguntas
7) Rapport e espelhamento
8) Roda da vida
9) Preferência cerebral
10) Projeto de vida: Valores, propósito e missão de vida
11) Crenças limitantes e crenças motivadoras
12) Ancoras
13) Atendimento eficaz
14) Como ajudar o Coachee a atingir os seus resultado
15) Relatórios dos atendimentos dos coachees

2º. Módulo

Este conteúdo está sendo alterado. Em breve estará disponível – Desculpe e muito
obrigado pela compreensão.

Avaliação

A avaliação será medida pela frequência e participação nas aulas
Entrega dos relatórios de atendimento e sessões de COACHING
Prova de conhecimento e fixação de conceitos
Estágio Supervisionado no polo – máximo 30 dias após

Certificado

Todos os aprovados com no mínimo 70% (setenta) de aproveitamento receberão
o certificado de conclusão do curso

Lema

20%
20%
30%
30%

“Dê o pão e alimente por um dia. Ensina a pescar e alimente para o resto da vida.
Eduque empreendedores e transforme um país em Nação”
Flávio De Almeida

