
Apresentação do Treinamento “Profitere Coach” - Formação 

de Coach Profissional - Terceira Etapa.  



Segundo semestre: a definir as datas (quinta, sexta e sábado), em outubro e novembro. 

Serão 102 horas no total, sendo 56 horas presenciais e o restante em atividades por telefone, estudo 

individual, trabalho em campo, leituras, relatórios e prova final. 

Instrutora Especialista e Coach Profissional Eliana Dutra  



Formações e Treinamentos da SM - Consultoria, treinamentos e Palestras

Treinamentos Corporativos

Treinamento de Liderança, Gestão, 

Coaching e Mercado Corporativo - 16 

horas - 20 e 27 de maio

Treinamento de Gestão do Tempo - 8 

horas - 23 de setembro

Valor R$ 1.700,00 em 3 vezes 

por participante

Valor R$ 18.500,00 em 6 vezes 

por participante

Valor R$ 3.400,00 em 3 vezes 

por participante

Valor R$ 3.400,00 em 3 vezes 

por participante

Formação de Coach Profissional

Formação Leader Coach

Primeira Etapa - "The Coaching Clinic" - 

16 horas - 9 e 10 de junho e 24 e 25  de 

novembro

Segunda Etapa - "Conversas 

Essenciais" - 16 horas - 23 e 24 de junho

Terceira Etapa - "Profitere" - 56 horas 

presenciais - total 102 horas - Outubro e 

Novembro 

Valor R$ 1.900,00 em 3 vezes 

por participante



Para reflexão e atingimento de resultados - Foco 

 

Treine enquanto eles dormem, 

 

Estude enquanto eles se divertem; 

 

Persista enquanto eles descansam, 

 

E então, viva o que eles sonham. 

 

                           



 

 

     Instrutora do Treinamento 

Idealizador do Evento  Eliana Dutra  

Sergio H. Miorin        Primeira MCC - Master Certified Coach        

Diretor Geral - Leader Coach pela ICF - Internacional Coach Federation 
    da América do Sul 
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Currículo Resumido do Idealizador do Evento 
Sergio H. Miorin 
Formação Acadêmica 

- Mestre em Educação pela UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo; 

- Especialização em MBA em Gestão Empresarial pela IBE/FGV - Fundação 
Getúlio Vargas; 

- Especialização em Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações 
pelo INATEL - Instituto Nacional de Telecomunicações;  

- Graduação em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica pela USF - 
Universidade São Francisco; 

- Leader Coach pela Corporate Coach U. 

 

Experiência Profissional 

- Fundador e Diretor Geral da SM - Consultoria, Treinamentos e Palestrante 
desde 2009; 
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- Professor da IBE/FGV - Fundação Getúlio Vargas nos cursos de Pós-
Graduação em Administração de Empresas desde 2006; 

- Professor da Unisal dos cursos de Pós-Graduação/MBA desde 2010; 

- Professor da FAJ - Faculdade de Jaguariúna de Pós-Graduação/MBA desde 
2014; 

- Professor do Grupo Anhanguera/Kroton de Pós-Graduação/MBA desde 
2014; 

- Professor da Metrocamp/IBMEC de Pós-Graduação/MBA desde 2014, curso 
desenhado pelo Roberto Justus - MBA em Estratégia e Liderança Empresarial, 
entre outros; 

- Experiência em lecionar em cursos de Pós-Graduação/MBA desde 2008; 

- Palestrante  em empresas públicas, familiares, nacionais e multinacionais; 

- Escreveu 211 artigos em jornais, revistas, sites, rádio e tv; 

- Consultor Empresarial. 
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Currículo Resumido da Instrutora do Evento 
Eliana Dutra 
Formação Acadêmica 
 

- Pós-Graduação em Administração de Empresas pela PUC/RJ; 

- Graduada em Literatura pela PUC/RJ; 

- Formação em Coaching - Coach University - USA . 280 horas. 

-    Train the trainer – Coach University - USA . 32 horas 

-     Forum - Landmark Education -Fort Launderdale - Flórida 

-     ASTD San Francisco, Califórnia - 1998 

-     Primeira Líder da International Coach Federation - Chapter Brasil 
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Currículo Resumido da Instrutora do Evento 
Eliana Dutra 

Experiência Profissional 

- Primeira MCC, Master Certified Coach, pela International Coach 
Federation da América do Sul.  

- Sócia-diretora da PRO-FIT Coach e Treinamento.  

- Autora do livro: COACHING - O que você precisa saber.  

- Palestrante no Congresso da ABRH/RJ em Novembro de 2001 . 

- Pioneira em coaching, vem desde 1999 desenvolvendo líderes, CEO's, 
empresários e herdeiros. Criou o programa Magistere para formação de 
coaches que em 2014 recebeu certificação ACTP pela ICF e é considerado 
pelo mercado um dos melhores do Brasil. 

 

- Quantidade de horas de experiência em coaching: Mais de 5.800 horas. 
Cargos ocupados pelos coachees: Presidente, CEO, Country Manager, 
Diretoria, Superintendência e Gerência. 
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Experiência Profissional 

 

- Pioneira em coaching, vem desde 1999 desenvolvendo líderes, CEO's, 
empresários e herdeiros. Criou o programa Magistere para formação de 
coaches que em 2014 recebeu certificação ACTP pela ICF e é considerado 
pelo mercado um dos melhores do Brasil. 

 

- Coach profissional desde 1999 (20 anos como Coach Profissional). 

 

- Quantidade de horas de experiência em coaching: Mais de 5.800 horas. 
Cargos ocupados pelos coachees: Presidente, CEO, Country Manager, 
Diretoria, Superintendência e Gerencia. 

 

- Em 2019 completará 30 anos de experiência corporativa, como gestora de 
RH e Coach Profissional. 
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Benefícios do Coaching 
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Requisitos para iniciar o Profitere pelas etapas de 
formação pela Corporate Coach U: 

Primeira etapa - Formação de Leader Coach - “The 
Coaching Clinic”; 

 

Segunda etapa - Formação de Leader Coach - “Conversas  

Essenciais”. 
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Requisitos para iniciar o curso pelo Profitere: 

- Curso universitário completo; 

- Para iniciar pelo módulo PROFITERE, além de diploma 
universitário, os estudantes precisam: 

- Ter cursado um mínimo de 60 horas de formação em 
coaching em cursos (ACTP ou ACSTH ou CCE); 

- ACTP -  

 

- ACSTH -  

 

- CCE -  

     ou 
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Requisitos para iniciar o curso pelo Profitere: 

- Já possuir credencial ACC ou PCC da ICF. 

 

- ACC - 

 

- PCC - 

 

- ICF - 
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Conteúdo 

- Estabelecendo um acordo de coaching (Além do 
contrato); 

- O que é coaching - Definição, Fundamentos e Ética; 

- Dançar a música do cliente ; 

- Ser Coach; 

- Fazer Coaching: Escuta Ativa e Comunicação Direta; 

- Fazer Coaching: Questionamento Poderoso; 

-   Ter: Visão, Plano de Ação, Estabelecimento de Metas; 

-   Distinguindo os níveis: ACC, PCC E MCC - nas 11            
competências. 
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Conteúdo 

- Código de ética ICF - Internacional Coach Federation : 
Mantendo a ética e os padrões profissionais; 

- Venda ética; 

-    Marketing para coaches. 
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Mentoria em grupo 

- Sessões de Coaching Observadas: Participantes recebem 

     coaching em relação às competências observadas  

     enquanto praticam o coaching.  

- A observação é apreciativa e reforça o comportamento 

     correto. Os colegas também praticam a observação  

     apreciativa definindo que evidências perceberam 

     das competências praticadas.  

- Relatório escrito e a gravação é encaminhada  

     aos participantes 24 horas após a conferência. 
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Mentoria Individual 

-   Três horas de mentoria após a realização de trabalho de 
campo e de casa. 

 

- Quando o participante recebe o feedback de 
comportamentos e competências observáveis. 
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Trabalhos de campo e estudo individual: 

 

- Trabalho de Campo 1 - Praticar 6 horas com os outros 
alunos; 

- Trabalho de Campo 2 - Praticar 12 horas com cliente; 

 

- Estudo Individual 1 - Estudo de casos; 

 

- Estudo Individual 2 - Leitura de 04 livros e Relatórios. 
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Carga Horária 

- No total são 102 horas (presencial em classe + conferência 
telefônica + estudo individual + trabalho de campo + leituras e 
relatórios + prova). 

- Presencial: 56 horas (7 dias). 

- Por telefone - 18 horas de Mentoria em Grupo + Três horas de 
Mentoria. 

- Individual. 

- Trabalho de campo e estudo individual: 

- 6 horas de prática com outro aluno; 

- 12 horas de prática com cliente; 

- Estudo de casos - 4 horas; 
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Carga Horária 

- Leituras e relatórios - 2 horas. 

- Total da carga horária de trabalhos e estudo (previsto): 24 
horas (Em até 1 ano). 

- Prova prática: 1 hora. 
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Metas de Aprendizagem 

- Assim como dentro de cada semente de rosa existe a 
rosa inteira, dentro de cada pessoa existe um coach, 
ansioso para se desenvolver.  

- Modelar a melhor prática, ensinar pelo exemplo.  

- Primeiro, aprender a Ser Coach, depois, aprender a fazer 

     Coaching.  

- Porque se o SER é priorizado, o FAZER fica mais  

     fácil! 
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Filosofia de Coaching 

- O coach e o processo funcionam melhor quando o coach 
aprende a criar modelos sob medida para o cliente, 
abrindo mão de metodologias prontas. O cliente sabe as 
respostas. 

 

-  Ele é o melhor expert sobre a vida dele. Não existe gente 
defeituosa porque a natureza não cria lixo, às vezes as 
pessoas perdem integridade, mas podem recuperá-la se 
tiverem o apoio que necessitam. 
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Profitere Coach - Coach Profissional   

Detalhamento do treinamento 
  Carga horária de 56 horas 

presenciais, completando 
um total de 102 horas  com 
as atividades propostas; 

Certificado emitido pela 

 

 

 

 

 

 



O treinamento será realizado  
sexta-feira e sábado das 
8h30 às 18h30.  

Datas do treinamento: 

A definir, provavelmente em 
outubro e novembro. 

 

 

 

 

 
Profitere Coach - Coach Profissional   

Detalhamento do treinamento 
  



Profitere Coach - Coach Profissional 
Local do Evento - Blue Tree Towers - Valinhos - SP     
    Inclusos no valor: 
    1 welcome coffee e 1 coffee  
    break por dia; 
      
    Material didático; 
 

 

 

 

www.bluetree.com.br/valinhos 

 



Profitere Coach - Coach Profisisonal   
Investimento  

Valor total do investimento: R$ 18.500,00.  

 

Será dividido em 6 vezes, sendo que 83% deverá ser pago 

até o início do curso. 

 

Caso algum interessado tenha alguma condição  

diferente podemos, analisar.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

As inscrições serão realizadas de 22/02/2017 a 

08/09/2017. 

É necessário preencher o documento enviado. 

 

 

 

Profitere Coach - Coach Profissional 



The Coaching Clinic®   

 

 

 

 

 
Aguardamos o seu contato. As vagas são limitadas, somente 10 ou 20 

participantes por turma, conforme demanda. 

 

Investimento de alto nível, único. O melhor investimento em nossa vida e carreira é 

o conhecimento, inclusive determina onde iremos chegar. 

 

Contatos para inscrição: 

E-mail:  sergio.miorin@smconsultoriaempresarial.com.br  

Site: www.smconsultoriaempresarial.com.br  

Celular: (19) 99712-1145 

Comercial: (19) 3327-9777 

Muito obrigado. 
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