
PNL com Propósito em
Alta Performance

uma abordagem prática e significativa

curso de extensão

Practitioner em PNL e Life Coach Anabel Sales



a quem se destina:
a todos os interessados em desenvolver aspectos 
da Inteligência Emocional que é cada vez mais 
requisitada nos processos seletivos e em 
negociações nos últimos tempos

o que será abordado:

Introdução a 
Programação 

Neurolinguística PNL

Inteligência 
Emocional

Metas e Objetivos de 
Sucesso

Identificação e 
Resolução de 

Conflitos

Expansão do Poder 
Pessoal e Alta 
Performance



como será o curso:
• aulas expositivas e uso de metodologias ativas
• os conceitos serão demonstrados 

individualmente e praticados pelos 
participantes

• a aprendizagem permitirá a transformação 
comportamental por intermédio de vivências 

Instrutora
Anabel Sales

Practitioner em PNL e Life Coach
Palestrante e Consultora de empresas. Especialista em 

Psicologia Corporal (Centro Reichiano, 2009); Practitioner em PNL
(Sociedade CreSer com Eduardo Shinyashiki, 2005 e 2004); 

Exercício e Qualidade de Vida (UFPR, 2002); Método Pilates
(Universidade Gama Filho, 2012); Administração e Marketing 

Esportivo (Universidade Gama Filho, 2011); Terapeuta 
Comunitária Sistêmica (UFPR/HC- Ambulatório de Saúde Mental, 

2011);;Graduação: Educadora Física (UFPR, 1999). Life Coach
(SPARC-Sociedade Paranaense de Coaching, 2018); Palestrante

(Instituto Gente com Roberto Shinyashiki, 2016); Analista 

Reichiana (Centro Reichiano, 2010).



sobre o curso
turmas com no máximo 20 participantes
Duração: 20 horas

Sábado e domingo 08:00h às 20:00h

INSCRIÇÕES ABERTAS
http://www.ibeds.com.br/index.php/c99-inscricao-pnl/
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(entregue mediante 
75% de participação).

Garantia 
de acompanhamento 
de um 
Coach no período de 
realização do curso
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R$ 365,00

3 x vezes sem juros;

Para turma in 
company, consulte-
nos.
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Limitado: As vagas 
serão preenchida de 
acordo com a ordem 
de pagamento das 
inscrições.

Máximo 20 alunos por 
turma.

http://www.ibeds.com.br/index.php/c99-inscricao-pnl/


porque estudar no 
IBEDS

seja a diferença:

Em um mundo globalizado e em constante mudança, para que um 
profissional se destaque, ele necessita adquirir competências que hoje 

vão além dos conhecimentos e habilidades convencionais.

Um profissional deste século que deseja fazer a diferença, em 
quaisquer atividades pessoais e profissionais que desempenhe, 

necessita também reconhecer suas aptidões e de maneira simplificada, 
saber potencializá-las para ser a diferença.

Além de professores especialistas, mestres e doutores e com ampla 
experiência nas diversas áreas do saber e de turmas com número 

reduzido de participantes, o IBEDS contempla em todos os seus cursos 
o acompanhamento de um profissional coach que irá auxiliar, 

individualmente, todos os alunos a identificarem suas aptidões e, junto 
com nossos professores, fornecerá a orientação necessária para 

potencializar o que cada participante, como indivíduo, tem na essência:
“saber do que gosta, gostar do que faz e fazê-lo com 

excelência”

Profa. Dra. Patrícia Sottoriva
Diretora-presidente

acesse o site 
http://www.ibeds.com.br/index.php/c99-pnl-alta-

performance/
e-Mail: contato@ibeds.com.br

ou ligue (41) 9 9588-7707 

http://www.ibeds.com.br/index.php/c99-pnl-alta-performance/

