LIDERANÇA E COACHING POR VALORES
- Transformando Pessoas e Organizações Através do Poder dos Valores –
Pelo Criador da metodologia - SIMON DOLAN

O QUE É LIDERANÇA E COACHING EM VALORES?
Os valores são o elo crítico entre nossas crenças e comportamentos. Se as crenças são declarações sobre o modo
como vemos o mundo, os valores são o que de mais importante temos na vida, o que nos motiva, o que nos faz
dedicar o nosso tempo, dinheiro e recursos.
A proposta de Liderança e Coaching por Valores trabalha a partir de três eixos diferentes (Modelo Triaxial):
económico-pragmático, ético-social e emocional-espiritual. Usando um modelo de processo consciente é possível
descobrir o seu mapa segundo a sua percepção interior do mundo, construindo o seu modelo de valores atual e
desejado, para desenvolver um plano de ação concreto.
O QUE VAI OBTER COM ESTA CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM LCV?
Dois dias de treinamento que permitirão a você:
• Ajudar as pessoas a identificar, dar prioridade e alinhar seus valores.
• Reduzir os conflitos de valores e obter congruências no contexto dinâmico do "aqui e agora".
• Utilizar Liderança e Coaching por Valores como uma metodologia complementar de outros métodos existentes,
uma estratégia para melhorar o bem-estar emocional e a felicidade em geral.
• Combinar de forma sistemática os valores que conduzam a um plano de ação.
• Ser certificado em uma nova metodologia emergente pelo próprio criador da mesma.
• 16 horas de créditos de educação continuada válidos para a renovação da sua credencial ICF.
• Ter dois modelos oficinas montados passo a passo (um de 2h e outro de 5h), de modo que você pode no dia
seguinte organizar a sua primeira oficina de Coaching por Valores com segurança, recuperando o seu investimento
facilmente.
• Ser um distribuidor do jogo “O Valor dos Valores”, incorporando em seu portfólio de produtos e serviços que
lhe fornecem uma renda extra.
A QUEM É DIRIGIDA?
Todos os que acreditam que os valores são o motor fundamental que nos encoraja e guia; Querem conhecer e
colocar em prática uma nova metodologia baseada em conexão e coerência com seus valores como caminho para
uma vida mais plena; Querem dispor de uma ferramenta poderosa para esclarecer, priorizar e alinhar os seus
valores.
CONTATO PARA INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES (Belo Horizonte):

http://www.oabmg.org.br
lcvalores@gmail.com

+55 (31) 99944-7584

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Belo Horizonte (Rua Cobre, 200 - Cruzeiro)
DATAS E HORÁRIO: 7 e 8 de Julho das 9:00-13:00 * 14:00-18:00
Certificação realizada por Dr. Simon L. Dolan, autor do conceito de “Managing and Coaching by Values
- Gestão e Coaching por Valores”. Realizado em Português e Espanhol, simples e bastante
compreensível. Os exercícios e simulações serão em Português e Espanhol, de acordo com a
nacionalidade dos participantes, com a possibilidade de alguns vídeos em inglês.
INCLUI: Certificado internacional da Gestión M.D.S Inc. (Montreal-Canadá), empresa certificada pelo
governo do Quebec e pelo Banco Mundial, assinado pelo próprio Dr. Simon L. Dolan, presidente do
Grupo Gestión MDS Inc.
INVESTIMENTO: R$ 2.750

VALOR SUPER PROMOCIONAL PARA INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE JUNHO
Valor Promocional para inscrições até 20 de junho R$ 2.100
Valor Promocional para parceiros R$ 1.800
Preços especiais para grupos de 5 pessoas
(O valor não será reembolsável em caso de não comparência)

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
Banco Brasil Agencia 5652-9 Conta 13760-0

Após transferência, enviar comprovativo e ficha de inscrição para:
LCVALORES@GMAIL.COM
CONTACTO PARA INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES (Belo Horizonte):
Dulce Nascimento (31) 99944-7584

CONTEÚDO DA CERTIFICAÇÃO
1º Dia
MÓDULO 1
COMO NASCE COACHING EM VALORES?
• Início da investigação e pesquisas de Simon Dolan.
• Sucesso e Valores.
• A Direcção por valores de Dolan e Garcia.
• O desenvolvimento e a transformação cultural.
• Da Direção por Valores ao Coaching por Valores
• Porque Coaching por Valores complementa

2º Dia
MÓDULO 3
APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO
• Formulando objetivos com "O Valor dos Valores".
• Detectando sua consistência com o nosso modelo
triaxial.
• Sessão prática completa Coach-Cliente.
• Aplicação prática em Coaching em par.
• Aplicação prática em Coaching em equipe.

MÓDULO 2
METODOLOGIA COACHING POR VALORES
• Aplicação da metodologia em si mesmo como auto
diagnóstico.
• Passo 1: seleção dos valores fundamentais.
• Quais são os valores?
• Valores vs Crença vs Comportamentos.
• Resultados da congruência e incongruência.
• A relação entre valores e missão.
• Passo 2: Classificação dos Valores.
• Passo 3: Método para o seu alinhamento. Valores em
ação.
• O modelo Triaxial de Valores: teoria e prática.

MÓDULO 4
A COMUNIDADE E O MARKETING PARA COACHING
POR VALORES
• A visão e missão do CXV.
• Criação uma Comunidade para mudar o mundo
pessoa a pessoa.
• O workshop CXV 2 horas: etapas e conteúdos a seguir
de modo que você possa aplicar desde hoje.
• O workshop de 5 horas CXV: etapas e conteúdos a
seguir de modo que você possa aplicar desde hoje.
• A importância de um funil de Marketing na
transmissão dos seus cursos e como fazer.
• Como fazer em CXV para ajudá-lo a moldar.
• Como vender o jogo "O Valor dos Valores": contribuir
gerando recursos.

MINISTRADO POR: Simon L. Dolan
Criador da metodologia de Coaching por Valores.
Professor Catedrático da Universidade Ramon Llull em Gestão de Recursos Humanos e
Psicologia do Trabalho. Titular da disciplina "Future of Work" na ESADE Business School .
ESADE Future of Work Chair
& Co-Chair, Telanto Action Learning Vision Council ESADE Business School, St Cugat (Barcelona)

Mais informações em: www.simondolan.com

& www.learning-about-values.com
Email: simon.dolan@esade.edu; Tel: +34 93 4952052

COORDENAÇÃO: Dulce Nascimento
Mestre em Direito │ Mediadora de Conflitos│Coach por valores │Advogada Colaborativa
Portugal e Brasil│Consultora │Professora de Graduação, Pós-graduação e Especialização
em Meios Extrajudiciais de Resolução de Conflitos│Autora do livro Clube Mediação e
diversos artigos
Mais informações em: www.dulcenascimento.net & https://imimediation.org/dulce-nascimento
Email: dulcemnascimento@gmail.com; Tel: +55 (31) 999447584
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