
CURSO DE COACHING COM ÉTICA - 2019

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220010 

QUANDO?
É um curso de 30h/A | 1º sábado do mês
de Outubro a Dezembro
Datas: 05/10 | 02/11 e 07/12
Horário: 8h30 às 17h

A QUEM SE DESTINA?
É um curso para todos!! 
Pais, Líderes, Profissionais da Saúde, Educadores 
e para todos os que querem ser agentes de  
transformação e mudança no mundo.

O QUE É O COACHING?
COACHING é um processo interativo, 
individual ou em grupo, que auxilia as pessoas 
a se desenvolverem rapidamente através 
de ferramentas que oportunizam escolhas 
conscientes para a concretização de novos 
objetivos na vida.

SOBRE O CURSO
Esse curso abre janelas e novas possibilidades: 
um mindset diferenciado para quem busca 
resultados diferenciados na vida.

COM ESSE CURSO, VOCÊ IRÁ
Criar uma maior percepção de onde está e até 
onde você pode chegar
Abrir novas possibilidades para sua vida
Tomar mais consciência de si
Realizar escolhas mais conscientes
Estabelecer metas consistentes e realizá-las
Aprender essa ferramenta que é o Coaching 
para seu benefício pessoal e para ajudar outras 
pessoas a se desenvolverem

INVESTIMENTO
R$ 834,00 - 5% desconto à vista
Até 5x sem juros no cartão
Até 3x sem juros em cheque

Ana Paula Thiesen
Psicopedagoga Clínica 

e Institucional pela 
Unilasalle, Master Coach 

formada pelo Instituto 
de Coaching Avançado e 

Practitioner em Programação 
Neurolinguística pelo Instituto 

Zélia Villarinho. Atua há 
mais de 7 anos com o 

coaching nos processos de 
desenvolvimento pessoal e 

organizacional que conduz e 
também como consultora em 

recolocação profissional.

Luciane dos Anjos Luz
Master Coach pelo Instituto de 

Coaching Avançado, Master 
Practitioner em PNL e Modelagem 

dos Fatores de Sucesso pelo 
Instituto Zélia Villarinho. Graduada 

em Administração de Empresas 
pela PUCRS, pós-graduada em 

Qualidade de Software. Cursando 
pós-graduação em Gestão e 

Negócios pela UNISINOS, atua 
como líder de equipes há mais 
de 7 anos e em processos de 

coaching individual e de equipes 
há cerca de 2 anos.

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original”
- Albert Einstein

PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

Através deste curso eu me torno um coach e 
posso atuar nesta profissão?
Não, essa não é uma formação em Coaching, é um curso que vai  
prepará-lo com conceitos, fundamentos e aplicações práticas de 
algumas ferramentas do Coaching para que você possa usar aplicar 
esses elementos no seu dia a dia na realização das suas metas.

Porquê Coaching com ética?
Porque você vai ter uma ferramenta poderosa em mãos e é 
importante que você a possa usar muito bem para atingir os seus 
melhores resultados de forma ética e ecológica.

O que é que este curso pode agregar em termos 
de valor à minha atuação profissional?
Você poderá usar o self coaching na sua vida pessoal e profissional 
aplicando os fundamentos e ferramentas do coaching para elaborar 
metas consistentes e realizá-las fácil e metodicamente.
E se você pudesse usar isso para fazer escolhas mais  conscientes a 
cada dia? É também para isso também que esse curso  foi pensado.

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

(51) 3028 9827
     3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

FACILITADORAS
Contamos com o apoio de profissionais 

qualificados e de vasta experiência profissional.


