Programação Neurolinguística

NOVO

Desde a década de 90 que se reconhece o ser humano como a maior força promotora de
resultados dentro das organizações. Com esse pensamento, alavancou-se muitas formas
de desenvolvimento no meio corporativo mas nenhuma delas tem causado tanto impacto quanto o Coaching e a PNL. A PNL desenvolve habilidades importantes, dos líderes e
equipas, promovendo a otimização através da alteração comportamental por meio da
linguagem.
Objetivos Gerais

Conteúdos Programáticos

Focar os participantes na utilização efetiva das técnicas de Programação Neurolinguística (PNL).

I. O que é a PNL?

Objetivos Específicos

III. Pressupostos da PNL

No final da ação de formação os formandos deverão
ser capazes de:

IV. PNL e processo de Comunicação

 Caracterizar as bases e técnicas específicas da
PNL

VI. Sistemas de representação

 Articular a PNL com o processo de comunicação
 Caracterizar rapport e níveis de empatia

II. O modelo PNL e os seus campos de aplicação

V. Modelo de perceção e comunicação
VII. PNL e desenvolvimento da assertividade
VIII. Linguagem não verbal na interação comportamental; Pistas de acesso ocular

 Aplicar a PNL à comunicação não verbal
 Identificar as posições percetivas no interação
comportamental
 Melhorar o processo de comunicação intra e
interpessoal
 Aplicar a PNL na vida pessoal e na atividade
profissional (formação, vendas, educação, etc)

Formadora
Dra. Susana Pereira. Consultora em Desenvolvimento de Recursos Humanos e em Gestão da Formação;
Coordenadora Técnico-Científica e Formadora da
Pós-Graduação em Gestão da Formação; Formadora
certificada.

Valores

Destinatários
Administradores, diretores, gestores, chefias, quadros técnicos e colaboradores, público em geral
com interesse específico na temática.

Associados - €140 + IVA
Público em Geral: €160 + IVA
* Os valores incluem coffee-breaks, almoços, documentação e Certificado de Frequência de Formação Profissional

Metodologia de Formação
Sessões com metodologias ativas com recurso a estratégia de interação onde serão utilizados:: Discussão
orientada; Exercícios práticos; Ritmo ativo e participativo; Dinâmicas de grupo.
Em parceria com:

Lisboa, 23 de fevereiro e 06 de março de 2017
09h00-13h00/14h00-18h00

