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A Programação Neurolingüística tem se desenvolvido no 
mundo de modo intenso e veloz. Isso porque possibilita o 
desenvolvimento de recursos e qualidades de modo organizado e 
rápido, propiciando: 

• Técnicas que poderão ser usadas para desenvolvimento de 
relações tanto intra como interpessoais.  

• Melhor comunicação, desenvolvimento de empatia, equilíbrio 
emocional e elaboração de estratégias internas e externas. 

• Ferramentas para uma formulação bem definida de objetivos 
e a flexibilidade comportamental necessária para atingi-los.  

• Conhecimento da forma de funcionamento do seu cérebro 
possibilitará fazer mudanças programadas por você mesmo, 
visando o desenvolvimento emocional, de relações com 
parceiros, cônjuges, pais e filhos.  

Através da PNL você terá recursos para uma reprogramação de 
comportamentos, descobrirá e desenvolverá uma escala de valores 
compatível com sua identidade. Isso facilitará a descoberta e 
conquista da sua missão como ser humano, como profissional, na 
sua família etc.  

• Técnicas para lidar com comportamento e emoções 
indesejadas, cura de fobia, compulsões, técnicas de linha do 
tempo, desenvolvimento de comunicação eficaz, estratégias. 

• Todos os princípios são passados, sempre de modo agradável 
e prazeroso. Partindo da teoria sobre os temas, aplicando em 
exercícios, dinâmicas e terapias emocionais, e, discutindo os 
resultados. Possibilitando o domínio das técnicas 
apresentadas. 

 
 

TRÊS DIAS de aprendizado e mudanças profundas com 
um dos mais consagrados Conferencistas em 
Neurolinguistica do Brasil, o Prof. Múcio Morais. 

 

 
Os processos e princípios deste treinamento podem ser aplicados a todas as 

atividades humanas, a saber: Clima Organizacional, Negociação e Vendas, 

Atendimento, Liderança, Gestão de Pessoas, SIPAT, Empreendedorismo, 

Gestão de relacionamento, Qualidade de Vida e outros projetos de RH.   

Prof. Múcio Morais é Escritor e 

Consultor comportamental, realiza 

palestras e eventos voltados para o 

desenvolvimento pessoal e profissional 

há mais de 25 anos; Especialista em 

Programação Neurolinguistica tem se 

notabilizado por seus cursos e artigos 

publicados em mais de 370 Sites 

especializados e 200 Jornais Brasileiros 

e Internacionais, presidente do GRAVEC 

– Grupo Avançado de Estudos do 

Comportamento, dirige e participa de 

diversas pesquisas no setor. 

          ALGUNS CLIENTES 

Atende a clientes como UNIMED, 

PETROBRAS, CAIXA ECONCOMICA FEDERAL, 

DEMAG CRANES, OI, CEMIG, COPASA, 

VITADERM, RACCO, ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

DE MINAS GERAIS, CENTRO GERAL DE 

ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BH, GRSA 

ALIMENTAÇÃO, ARCELOR MITTAL, 

FACULDADE PITÁGORAS, CARREFOUR, 

MAXTRACK, COMPUWAY, GRUPO MELO 

CORDEIRO, UEMG, SEBRAE, REDE 

BANDEIRANTES DE TV, INSTITUTO 

UNIBANCO, REDE PSI, NETWORD, CDL-BH, 

FACULDADE DO PIAUI – FAP, UNIRON, 

UNIJIPA, ULBRA E OUTROS.  

 

Prof. Múcio Morais 



 

 

              Modalidades de apresentação! 
   

 

  

PRO         Princípios a serem aprendidos no Workshop 
  

 

Sensibilidade, emoção e mudanças! 

3. Workshop 01 DIA realizado de 

forma intensiva, suprimindo os 

tópicos complementares, com 

duração média de 10 horas/dia. 

4. Curso em 03 Dias realizado de 

forma intensiva, com total de 09 

horas/aula. 

5. Palestra com conteúdo sintetizado 

e dinâmicas, com duração de 03 

horas. 

1. Workshop de 03 DIAS realizado de 

forma intensiva, com 

hospedagens, alimentação e 

tempo exclusivo para as 

atividades, média de 08 horas/dia. 

Sexta a Domingo! 

2. Workshop Intensivo realizado em 

02 DIAS com hospedagens, 

alimentação e tempo exclusivo 

para as atividades, média de 08 

horas/dia. Sábado e Domingo! 

Princípios temporais!  

 Como o inconsciente 
funciona.  

 A modelagem do sucesso.  
 Cura de compulsões (Swish).  
 Cura rápida de fobia.  
 Os padrões de linguagem e a 

comunicação ampla.  
 Como construir passo a 

passo e empregar metáforas 
no dia a dia.  

 Como o tempo influência a 
mente humana.  

 Como codificamos o tempo.  
 Linhas temporais.  
 Como lidar com o passado 

eliminando sensações 
desagradáveis e como 
acessar aprendizagens 
importantes.  

 Como lidar com o futuro 
transformando ansiedade em 
motivação.  
• Técnicas avançadas 

com linha do tempo ( 
Reimprint).  

• Como lidar com stress, 
depressão e pânico.  

• Como a PNL pode lidar 
com doenças.  

• Níveis de estruturação 
lógicas e como lidar 
com eles.  

A Turma mínima para este evento é de 50 Participantes e o máximo de 130 participantes, todo o processo 

é coordenado pelo Prof. Múcio Morais com apoio de sua equipe técnica. 

• Histórico da PNL e seu desenvolvimento no mundo.  

• Como montamos nossa representação interna do mundo, como as pessoas estabelecem 
diferentes formas de ver o mundo segundo seus filtros de percepção (Mapas e filtros).  

• Como desenvolver empatia de modo fácil e eficiente até mesmo com pessoas resistentes, de 
modo a manter um ambiente adequado para uma comunicação eficaz (Rapport).  

• Como se processa a aprendizagem consciente e inconsciente. Como tornar o inconsciente 
capacitado para alcançar nossos objetivos de forma muito mais rápida e fácil.  

• Como processamos as informações colhidas do meio externo (Sistemas representacionais).  

• Como captar a linguagem não verbal de uma pessoa de modo preciso.  

• Como entender, alterar e melhorar as influências que o meio externo pode causar em nosso 
estado interno.  

• Como usar o melhor estado interno no desempenho de uma função.  

• Âncoras.  

• Como estabelecer e avaliar os resultados dos objetivos corretamente de modo a tornar 
prazerosa a conquista dos mesmos.  

• Como tornar a comunicação eficaz transmitindo de modo específico suas mensagens.  

• Como entender o que as pessoas “querem dizer” com as palavras que falam.  

• Como fazer perguntas corretas para obter a resposta desejada.  

• Metamodelo.  

• Como reconhecer a escala de critérios e valores de uma pessoa e a importância disso em 
sua vida.  

• Como fazer mudanças nessa escala de critérios e valores e qual a repercussão que isso 
ocasiona.  

• Como entender o que as pessoas esperam alcançar com seus comportamentos.  

• Como transformar resistências em energia para mudança.  

• Como detectar incongruências e lidar com polaridades (Squash visual).  

• Como lidar com comportamentos indesejados transformando- os em comportamentos 
efetivos (Reestruturação em seis passos).  

• Estratégias de motivação.  

• Estratégia para transformar críticas e feed back.  
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