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TUDO SOBRE O 

STARTER InPNL

www.inpnl.com/cursos-pnl/starter-inpnl/



STARTER
InPNL

Este é o curso ideal para quem sente que este é o momento de reinventar-se, definir novos objetivos 
e resultados, (re)descobrir ou mesmo criar o seu propósito de vida e adquirir ferramentas pessoais 
para superar os obstáculos internos e aumentar o seu número de escolhas.

Com o caráter essencialmente prático do curso sentirá o impacto da PNL na sua vida, pois poderá 
experienciar e testar as várias ferramentas com as suas próprias questões, experiências ou 
problemas. 

Vai ter contacto com técnicas eficazes para utilizar a linguagem do cérebro e atingir de forma 
consistente os seus objetivos, superar limitações e transformar comportamentos.

Irá compreender como construir uma comunicação mais eficaz e melhorar a qualidade da sua relação 
com os outros e consigo próprio. Essa compreensão ampliará as suas competências de liderança e 
aprenderá a influenciar pessoas com subtileza e ética. O seu conhecimento de si mesmo e dos outros 
estará mais amplo e saberá distinguir os vários estilos de pensamento.

O INÍCIO DA JORNADA (1)
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O curso Starter InPNL já ultrapassou uma centena de edições presenciais e foi frequentado por 
milhares de pessoas. Criado originalmente por Luzia Wittmann, reflete hoje a experiência acumulada 
no InPNL, que desde 2006 investiga e difunde a vasta área da Programação Neurolinguística em 
Portugal, tendo formado uma equipa experiente de trainers especializados e criado uma considerável 
rede de ligações internacionais.

O Starter InPNL é uma porta de entrada e uma oportunidade para conferir por experiência própria as 
vantagens da Programação Neurolinguística. Ao finalizar o curso, perceberá porque a PNL é a arte da 
excelência humana e a razão pela qual está tão em voga atualmente e é considerada a mais 
poderosa ferramenta da atualidade para a mudança rápida, no âmbito pessoal e profissional. Para 
muitos, o Starter foi o primeiro passo para um aprofundamento maior na área e até para iniciar uma 
nova profissão.

Compreender a PNL é compreender como funciona a mente humana e fazer as pazes consigo 
mesmo. É muito provável que a Programação Neurolinguística desencadeie em si um processo de 
autoconhecimento, uma vontade crescente de superação pessoal e um progressivo alargamento de 
consciência. Poderá assim mudar definitivamente a forma como vê, ouve, sente e interpreta e constrói 
o mundo que o rodeia.

O INÍCIO DA JORNADA (2)
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PROGRAMA (1)

MÓDULO 1
Introdução – definição, origem e desenvolvimento da Programação Neurolinguística no mundo; 
Ponto da situação – análise da congruência interna neste momento da sua vida utilizando a 
estrutura dos Níveis Neurológicos.
Propósito de vida – (re)descoberta ou criação de um propósito para a sua vida;
Projetos fundamentais – definição dos seus objetivos essenciais para progredir em direção ao seu 
bem-estar.

MÓDULO 2
Programação mental para objetivos – condições básicas para atingir objetivos com maior eficiência, 
ao nível da formulação, programação mental, plano de ação e consecução; 
O que pode impedir de agir? – O reino das emoções e dos obstáculos internos.

MÓDULO 3
Motivação e valores – identificação e hierarquização dos valores que guiam o seu comportamento.
Ícones giratórios – técnica para resolução de conflitos internos e lidar com a indecisão;
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PROGRAMA (2)

MÓDULO 4
Princípios básicos e pressupostos – axiomas que constituem a base fundamental do edifício teórico 
e da tecnologia da Programação Neurolinguística. A sua integração propicia comportamentos com 
maior flexibilidade e mais funcionais;
Alargamento do mapa – exercício prático para a mudança de perspetiva.

MÓDULO 5
Modelo de comunicação da PNL – o estudo da relação entre estímulos sensoriais, a estrutura do 
pensamento, a emoção, a fisiologia e o comportamento;
Sistemas de Representação – a estrutura do pensamento, o processamento interno da informação 
captada pelos sentidos e os estilos de comunicação – VACOG; os estilos de pensamento;
Rapport – técnicas para desenvolver a empatia, inspirar confiança e liderar uma negociação.
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PROGRAMA (3)

MÓDULO 6
Linguagem verbal e não-verbal – relação entre linguagem verbal e não-verbal; calibragem e leitura 
da linguagem não-verbal (fisiologia e voz); treino da acuidade sensorial para calibragem ao nível da 
receção e comunicação de mensagens emitidas consciente ou inconscientemente; 
Convicções – Identificação e superação de convicções limitadoras e integração de convicções 
libertadoras;

MÓDULO 7
Âncoras – técnicas neuro-associativas para transformação e criação de estados emocionais. Como 
criar ou neutralizar condicionamentos.

MÓDULO 8
Pró-imprinting – linha do tempo futura.
Próximos passos e fecho.
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A CERTIFICAÇÃO

Ao terminar o Starter InPNL receberá dois certificados: um certificado de participação InPNL, e um 
certificado profissional pela DGERT, a entidade certificadora oficial do Estado Português.

Certificado  de Participação InPNL 
Terá um certificado de participação neste curso com a garantia de qualidade 
InPNL. 

Certificado Profissional DGERT 
Este curso segue os padrões de qualidade da Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT). 
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O curso Starter InPNL decorre presencialmente ou online. 

O curso presencial tem a duração de 16 horas e decorre ao longo de 2 dias em sala, das 9h às 18h.

No caso do regime online síncrono (em direto) tem a mesma duração e decorre ao longo de 4 semanas 
em horário pós-laboral ou em dois dias ao fim de semana das 9h às 18h, em plataforma online.

O número de participantes é limitado.

Para acompanhar as aulas, receberá o Manual do Starter com informações e exercícios.

Consulte o nosso site para as datas das próximas edições. 
www.inpnl.com/cursos-pnl/starter-inpnl/

Caso tenha alguma dúvida, fale connosco. Estamos aqui para ajudar.
info@inpnl.com

ORGANIZAÇÃO E HORÁRIO

STARTER
InPNL

8

http://www.inpnl.com/cursos-pnl/starter-inpnl/
mailto:info@inpnl.com
https://inpnl.com/pre-inscricao-no-starter-inpnl/


9

STARTER
InPNL

LOCAIS DE REALIZAÇÃO

LISBOA

COIMBRA

V. N. GAIAPONTA 
DELGADA

ÉVORA

ALMANCILONLINE
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Gostei muito da formação e da forma 
como foi conduzida. 
Gostei do modo como estivemos 
descontraídos e ao mesmo tempo a 
trabalhar conteúdos da nossa 
consciência interna. Trabalhámos com as 
nossas crenças e isso deverá ter 
consequências bastante positivas no 
nosso futuro. 

André Melo

Adorei o curso. Surgiu no momento certo. 
Estava a ser novamente “atacada” por 
medos e crenças limitadoras e o curso 
veio permitir transformá-las ou adquirir as  
ferramentas necessárias para consegui-lo 
e claramente avançar para o que quero 
construir.

Ângela Simas

Foi uma viagem surpreendente. 
Aconselho vivamente. Desta pequena 
viagem que foi o Starter saio cheia de 
ferramentas e tornou-me uma pessoa 
mais rica em conhecimentos. Descobri 
alguns tesouros dentro de mim. 
Muito grata pela oportunidade. 

Micaela Costa

O Starter assume um formato muito 
inteligente de permitir ao formando 
conhecer uma nova área antes de 
assumir o compromisso na íntegra. 
Adorei a experiência.
Foram dois dias de novos conteúdos, 
sempre com possibilidade de aplicação 
através de simples e eficazes exercícios.

Pilar Mota
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Agradecemos o seu interesse em iniciar aqui uma transformação na sua vida e o seu 
desenvolvimento pessoal.

Estamos completamente disponíveis para o/a orientar. Por isso, ligue para o InPNL e converse 
connosco.

Pode também optar por passar na nossa sede e visitar-nos!

OS NOSSOS CONTACTOS:
InPNL – Instituto Internacional de Programação Neurolinguística

ENDEREÇO: Avenida Duque de Loulé, n.º 47, 7º dto.
1050-086 Lisboa

TELEFONE: +351 213 562 300
TELEMÓVEL: +351 961 758 484

E-MAIL: info@inpnl.com
WEB: www.inpnl.com 

www.linkedin.com/company/inpnl/ www.facebook.com/inpnl.pt/

@inpnl

INFORMAÇÕES E CONTACTOS
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