
 



 
                     

CURSO 
Master PNL e Comunicação Emocional 
(Metaprogramas)  
 
PROFESSOR  
Prof. João Rilton Franco Correia 
 
DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA  
 
Datas: 12 e 13 de Abril de 2019. 
Dias e horários: Sexta-feira (das 19h00 às 22h30) e Sábado (das 09h00 às 17h00). 
Carga horária: 12 horas/aula. 
 
OBJETIVO DO CURSO  
O curso tem o objetivo de ensinar formas de se comunicar melhor com os outros e 
consigo próprio. Traz muitos benefícios para a comunicação pessoal: auto-
observação, observação apurada do outro, condução do diálogo dentro do mapa de 
mundo do outro. Tem como alicerce estudos da Programação Neurolinguística, que 
estuda os padrões de comportamento humano, a Comunicação Não-Violenta, que 
possibilita um diálogo sem agressões e com posicionamento claro, e a Comunicação 
Emocional que é uma forma de acessar emoções e transportá-las através da sua 
comunicação pessoal. O curso tem 12 h/a de duração e é totalmente prático, o que 
se ensina, se pratica na hora. 
 
Temas abordados: 
• Sistemas Representacionais 
 Pessoas visuais, auditivas e cinestésicas. 
• Rapport 
 Espelhamento de gestos, velocidade da voz e sistemas representacionais 
• Comunicação Não-Violenta 
 A estratégia de Marshall Rosenberg (O fato, o sentimento, a necessidade e o 
 pedido) 
• Modulação de Submodalidades 
 Como gerar emoção para criação de um hábito novo, ou para desprogramação 
 de um hábito indesejado. 
• Zona de excelência 
 Como acionar um grande potencial energético biológico, e encarar as pressões 
 que surgem com o despertar da auto-observação. 
 

 



 
 
 
AGENDA DE AULAS 
 

 
     
 
SOBRE O PROFESSOR 

 
    Prof. João Rilton Franco Correia 

Master Trainer em Programação Neurolinguística Bacharel em Música (FMU-
FAAM), Pós-Graduado em Inovação em Educação (IBFE), Coordenador e 
professor dos cursos de Pós-Graduação em Neurociência Aplicada à Educação 
e Psicopedagogia Clínica e Institucional (IBFE), Professor nos cursos de Pós em 
Arte e Educação, Docência do Ensino Superior e Inovação na Educação. 
Psicanalista Clínico (SBPM), Professor de Hatha-Yoga. 

 
 
 

                                                

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 

 
Conceitos sobre Programação Neolinguística 
O que são Metaprogramas  
 

12/04/2019 

2 
 
Como descobrir os seus metaprogramas e de outras pessoas 
 

12/04/2019 

3 
 
A estruturação e desconstrução das crenças 
 

13/04/2019 

4 
 
Níveis Neurológicos – Robert Dilts 
 

13/04/2019 



 


