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PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA NA EDUCAÇÃO 
 

 
20 de maio de 2017, das 9h às 18h – C.H. 8 horas. 
LOCAL: Av. Dr. Eugênio Salerno, 60 – fundos - Bairro Santa Teresinha. Em frente à farmácia 
ONOFRE. Ao lado da UNISO Campus Seminário.           
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais interessados o 
custo será de R$ 130,00 por inscrição.  
As inscrições deverão ser feitas com Luiza, até dia 16/05/2017, pelo telefone 15 – 3231-8459 ou 
pelo e-mail sorocaba@sieeesp. com.br, das 13h às 17h, e confirmadas até o dia 17/05/2017. 
Escolas sócias enviar o CÓDIGO. (VAGAS LIMITADAS).  
 
 
OBS: Haverá tolerância de, no máximo, 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO 
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de certificado 
a quem não permanecer até o final do curso.  
 
 
SOLANGE CORRÊA LEITE: Psicóloga, Pedagoga, Psicopedagoga, Professora, Coordenadora, 
Orientadora Pedagógica e Diretora da rede particular há mais de 30 anos. Revisora em Editoras, 
Psicopedagoga Clínica, capacitadora, palestrante e congressista. Acompanhamento pedagógico em 
escolas e universidades públicas e particulares nos EUA, França, Portugal, Espanha e Itália, entre 
elas a Universidade de Wisconsin, Universidade Católica de Lisboa, Lycèe Paul Bert (Paris). 
Implantação de Sistemas de Ensino e organizadora de eventos. Professora de Programação 
Neurolinguística – PNL e Dinâmica de Relações Interpessoais – DRI nos cursos de Pós-graduação da 
Universidade Paulista – UNIP. 
 
SÍNTESE: Apresentar de forma rápida, prática e objetiva, as principais habilidades e conceitos deste 
sistema avançado de desenvolvimento humano chamado Programação Neurolinguística – PNL, 
aprendendo o que é importante para sua escolha pessoal e profissional. 
Todo sucesso pessoal e profissional esta ligado a uma estratégia comportamental e mental. O 
conteúdo será ministrado através de estudos de casos, debates, dinâmicas, vídeos e testes 
envolvendo o seguinte conteúdo: Modelos eficazes da PNL; Transformação de potencialidades 
pessoais em habilidades; Mapas mentais; Limitações e relacionamentos; Reflexões sobre liderança; 
Líder servo; Rapport e seus elementos; Comunicação normal e patológica; Metacomunicação; 
Comunicação digital e analógica; Ética e moral; Valores e Normas; Sistemas representacionais (visual 
auditivo e cinestésico); Situações problema; MCRI - Movimentos corporais externos com referencial 
interno; Gerações x, y, z, índigo e cristal; Inteligências Múltiplas (Gardner); Inteligência emocional 
(Goleman); Inteligência Social (Bandler e Jonh Grindler); Aplicações práticas. 
 
MATERIAL: Lápis e borracha. 
 
PÚBLICO-ALVO: Educadores em geral. 
 
 


