
PALESTRA

AFINAL…O QUE É COACHING?
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Palestra na área do Desenvolvimento Humano.

Presencial.

O coaching v isa desenvolver um processo indi v idual em busca do 
autoconhecimento capaz de fazer você repensar sobre as próprias crenças, 
valores e hábitos pessoais que influenciam a busca e o alcance de objetivos. 

Durante o processo de coaching, você será capaz de avaliar: 

a direção do seu percurso de vida, seja pessoal e/ou profissional; 
novas posibilidades de rotas; 
a tomada de ação para uma possível mudança.



👍 Através desta palestra, você será capaz de conhecer a metodologia do 
processo de coaching, seus benefícios e possíveis aplicações. 

Como o processo e seus resultados podem influenciar na sua vida pessoal 
envolvendo suas escolhas e seus comportamentos. 

E como o coaching pode ser aplicado no ambiente corporativo, desenvolvendo 
equipes e lideranças, em sua forma de condução e de comunicação.   

Você será capaz de identificar quais as habilidades que o coaching pode 
desenvolver para que você possa analisar e inferir sobre o mundo que o cerca.

📊 A proposta metodológica é uma palestra expositiva. 
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O objetivo geral é obter informações acerca do processo de coaching.

Palestra de cunho informativo para a conscientização sobre o assunto.

Destina-se a qualquer pessoa que busca informações acerca de processos de 
autodesenvolvimento. 

O objetivo específico é apresentar um técnica de autodesenvolvimento que visa 
a promoção de ação, em determinadas circunstâncias, através da ampliação da 
consciência, da responsabilidade e da aprendizagem.
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A palestra é realizada in loco.

Data a combinar com o contratante.

A carga horária é de 01 hora. 

Desenvolvido pela coach Lara Mattos.

Conteúdo baseado no coaching ontológico com abordagem neurocientífica, 
psicofisiológica, filosófica e comportamental.  
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Coordenação Lara Mattos.

Com certificação.

Inscrição pelo site www.laramattos.com.br

Investimento de acordo com o número de participantes.

Forma de pagamento a combinar.

http://www.laramattos.com.br


PORQUE EU SOU DO TAMANHO DO 
QUE VEJO 
E NÃO, DO TAMANHO DA MINHA 
ALTURA…

Fernando Pessoa


