Curso NeuroComunicação - Desenvolvendo sua Comunicação
e Relacionamento com Maestria (06 PDUs)

O que é?
Você está se comunicando constantemente! Toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e
um aspecto de relacionamento, isso significa que sua comunicação vai muito além das palavras,
por isso é impossível não se comunicar. Mesmo em silêncio você está se comunicando, nos
diversos ambientes que você passe períodos em seu dia a dia. Este curso é baseado em técnicas
avançadas de NeuroComunicação para que você realmente influencie as pessoas, partindo do
princípio que essas técnicas vão muito além do âmbito profissional.

Objetivo do treinamento
O objetivo deste curso é apresentar o que realmente funciona durante uma Comunicação para
você se comunicar e se expressar com excelência, melhorando consideravelmente o seu
relacionamento e poder de influência com qualquer pessoa, dentro ou fora do projeto.

Público alvo
• Para você que perde muitas oportunidades por falha de comunicação, talvez sendo mal
interpretado por não se expressar corretamente.
• Você que se comunica em público (reuniões, aulas, apresentações) e sente que as pessoas
não estão dispostas a te ouvir.
• Para você que tem a sensação que as palavras somem do seu vocabulário quando você
conversa com pessoas que acabou de conhecer.
• Você que quer melhorar sua comunicação e ter excelentes resultados em seus
relacionamentos profissionais, networking, etc.
• Para você que quer influenciar sua equipe ou as pessoas em sua volta e está disposto a dar
um grande salto em sua comunicação.

Material
Além das vídeo-aulas, o aluno terá a sua disposição apostila e exercícios totalmente práticos, para
fixar o conteúdo. O curso também dispõe de um fórum, para melhor interação.
Formas de estudo
O curso é realizado de forma Online, por meio de vídeo-aulas.
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Classificação dos PDUs
Vale 06 PDUs - 02 estratégicos e 04 de liderança, segundo a nova classificação do PMI.

Conteúdo programático
01 – Resultados na Comunicação
02 – Entendendo o Consciente e Subconsciente
03 – Pratique – Pensamentos Trazem Resultados
04 – Teoria do Cérebro
05 – Como a Comunicação é Percebida
06 – Conheça a Bolha Invisível
07 – O que é Rapport
08 – Rapport de Gestos
09 – Rapport por Expressões Faciais
10 – Rapport por Respiração
11 – Rapport Vocal
12 – Rapport de Conteúdo
13 – Rapport de Ambiente
14 – Fatores que Quebram o Rapport
15 – Perguntas Abertas e Fechadas
16 – Linguagem Corporal e Pistas Oculares

Currículo do instrutor
Sergio Torres é Master Coach e Master Practitioner em PNL, especialista em Gerenciamento de
Projetos (Pós graduado) pela Universidade SENAC, na qual ministrou treinamentos e palestras no
ano de 2008 e 2009. Desde 2008, ministra treinamentos como free-lancer de Gerenciamento de
Projetos em grandes instituições. Dentre mais de 25 certificações internacionais, possui as
seguintes:
- PMI-PMP: Project Management Professional;

- ITIL: Information Technology Infrastructure Library;

- PMI/RMP: Risk Management Professional;

- SQMF: Service Quality Management Foundation;

- PRINCE2: Foundation and Practitioner & PRINCE2

- MCITP: Enterprise Project Management with Microsoft

Authorized Trainer;

Office Project Server 2007;

- PRINCE2 Agile Practitioner;

- MCTS: Microsoft Project 2010, Managing Projects;

- P3O: Portfolio, Programme and Project Offices;

- MCTS: Microsoft Project 2013, Managing Projects;

- CI-ASP: Certified Integrator in Agile Service Projects;

- MCT: Microsoft Certified Trainer (09/2008 à 05/2014).

- ASF: Agile Scrum Foundation;

- Master Coach & Master Practitioner em PNL;

- COBIT: Control Objectives for Information and Related
Technology;

Autor do livro Coaching de Alto Impacto – Editora Juruá
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