
 

Importante: No programa apresentado, de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem 
adoptada pela nossa instituição, estão mencionadas as horas lectivas bem como as que correspondem ao 

trabalho científico desenvolvido fora do contexto de sessão de formação. 
Por motivos de regulamentação ou exigências científico-pedagógicas, o programa poderá estar sujeito a 
ajustamentos (curriculares e/ou de cargas horárias), tendo em vista uma melhoria do processo formativo 
em causa. 

       
 
Curso Programação Neurolinguística 

 
6 Meses                                                     Avaliação – Exame Global Teórico / Prático 

 

Aulas Teórico / Práticas – Horas totais do Curso 48 horas 
 

Pressupostos da PNL: 

O mapa não é o território. 

Corpo e mente influenciam-se mutuamente. 

O significado da comunicação é o resultado que se obtém. 

Todo o comportamento, em algum ponto no tempo, tem uma intenção positiva 

O comportamento de alguém não é a pessoa – aceite a pessoa transforme o comportamento 

As pessoas já têm todos os recursos de que necessitam para agir de forma efetiva e ter sucesso. 

Não há erros ou fracassos. Só há feedback 

Se o que estamos a fazer não funciona, então façamos outra coisa 

Objetivos: 

Como estabelecer e realizar os objetivos desejados 

Boa formulação de objetivos 

Níveis neurológicos aplicados aos objetivos 

Exercícios 

Âncoras: 

O que são 

Como as instalar 

Exercícios 

Como aceder às âncoras 

Colapso de âncoras 

Exercícios 

Círculo de excelência 

Exercícios 

Os auxiliares linguísticos 

O não 

O mas 

O tentar 

O devo, tenho, preciso 

Não posso 

Não consigo 

Perceção sensorial 

O que é 

Exercícios 

Crenças 

O que são 

Como se instalam 
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Mudar as crenças limitadoras 

Exercícios 

Submodalidades 

O que são 

Como se usam 

Exercícios 

Linha do tempo 

Pesquisar a linha do tempo para neutralizar emoções negativas 

Valores 

Saber a ordem dos nossos valores para nos ajudar nas decisões 

Linguagem de Milton Erickson 

Aprender a usar o modelo de linguagem de Milton Erickson 

 


