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SUSTAINABLE

COACHING
Formação  Prof iss ional  em  Coaching

CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL EM
COACHING
Nossa proposta é oferecer uma formação sól ida em
coaching, baseada na def in ição e nos padrões ét icos
estabelecidos pela ICF -  Internat ional  Coaching
Federat ion para a prát ica do coaching prof issional .   
 O curso SUSTAINABLE COACHING, acredi tado pela
ICF como ACSTH, possibi l i ta que o part ic ipante,  ao
completar todas as etapas do programa, esteja pronto
para atuar como coach prof issional  no nível  PCC
(Professional  Cert i f ied Coach) da ICF -  Internat ional
Coaching Federat ion,  ou fazer uso de competências e
habi l idades de coaching para sua atuação
prof issional ,  em part icular aquelas vol tadas ao
exercíc io de l iderança.
 Neste programa, você aprenderá a prat icar coaching
no "padrão ICF",  através do desenvolv imento do
conhecimento e de habi l idades que permit i rão a sua
expressão única das competências fundamentais de
coaching propostas pela ICF. Você também irá
compreender e poder colocar em ação o que é
necessár io para a construção e desenvolv imento de
uma prát ica de coaching prof issional  consistente e
robusta.
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SOBRE O CURSO

O curso tem como fio condutor a compreensão profunda de 3 pilares que sustentam a
prática de coaching "padrão ICF": o SER EM TRANSFORMAÇÃO, o SER QUE APRENDE
e o SER NO SISTEMA.
 Após a Aula Inaugural, onde você irá conhecer seus colegas de turma e os facilitadores do
programa, o curso passa por 3 Conferências, nas quais cada pilar é explorado em profundidade.
Na sequência, você participará de 54 encontros semanais de 2 horas cada, em modo virtual, onde
percorrerá por todas as etapas de aprendizado e prática do coaching "padrão ICF", baseado no
Modelo de Competências Fundamentais em Coaching da ICF.
Incluídos nestes encontros, você contará com 20 horas de mentoria totalmente dedicadas à
prática de coaching, que lhe permitirá aprender, praticar e desenvolver rapida e eficazmente o
seu FAZER coaching bem como o seu SER coaching.
 Como parte dos requisitos obrigatórios do curso, você passará pela experiência tanto de receber
coaching de coaches credenciados PCC da ICF, quanto fazer coaching com clientes reais.
 Ao final, sua conclusão compreenderá a entrega de um Relatório Final de Aprendizados, um
exame teórico a respeito do seu conhecimento em coaching e um exame prático consistido da
entrega de uma gravação de coaching realizada com um cliente, para avaliação por parte dos
professores do programa.



Aula inaugural
Conferência 1:  O SER EM TRANSFORMAÇÃO
Conferência 2:  O SER QUE APRENDE
Conferência 3:  O SER NO SISTEMA
54 encontros semanais focados no Modelo de
Competências Fundamentais em Coaching da ICF
Aulas v ivenciais de construção de conhecimento
baseado em co-cr iação e prát ica constante
10 sessões de mentor ia em grupo
3 sessões de mentor ia indiv idual  para cada aluno
1 trainer MCC (Master Cert i f ied Coach) para cada 10
alunos ( turma l imi tada em 30)
4 sessões de coaching de 1h cada com coaches
prof issionais indicados
16 sessões de coaching com pelo menos 4 c l ientes reais
Trabalho de conclusão do curso
Exame teór ico
Exame prát ico
Carga horár ia total  de 176,5 horas,  sendo 130 síncronas
100% vir tual

ESTRUTURA DO PROGRAMA
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Aprenda a FAZER coaching com base no seu SER coach!



Clenir Streit ,  MCC
Clenir  possui  ampla v ivência como coach execut iva,
coach de t imes e de grupos e também como mentora
e supervisora de coaches. É diretora da Interação
Consul tor ia desde 1995, fo i  presidente da ICF
Capítulo RS e também membro do Conselho
Del iberat ivo da ICF Brasi l .  Sua formação em
coaching inclui  d iversas abordagens,  é cert i f icada
como Mentor Coach pela Invi teChange (USA) e como
Supervisora em Coaching pela Coaching Supervis ion
Academy (USA).

INSTRUTORES
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Cada aluno tem apoio, mentoria e supervisão de um MCC

João Luiz Pasqual,  MCC
João atua há mais de 13 anos como coach execut ivo,
após uma carreira de mais de 30 anos como
execut ivo em posições de l iderança no mercado
corporat ivo.  Também é coach de t imes e de grupos.
Foi  Presidente da ICF Brasi l  e é membro do Conselho
Del iberat ivo da ent idade.  Sua formação inclui
mestrado em coaching no INSEAD. É Mentor Coach
cert i f icado pela Invi teChange (USA) e Supervisor em
Coaching acredi tado pela Coaching Supervis ion
Academy (UK).

Rodrigo Aranha, MCC
Rodrigo in ic iou sua trajetór ia em coaching em 2008,
depois de atuar como execut ivo no mercado
corporat ivo por 27 anos. Foi  presidente da ICF
Capítulo SP e também membro do Conselho
Del iberat ivo da ICF Brasi l .  Fez formação em
coaching em curso ACTP. É Mentor Coach cert i f icado
pela Invi teChange (USA) e Supervisor em Coaching
acredi tado pela Coaching Supervis ion Academy
(USA).



Aula inaugural :  18/08 das 13h30 às 16h30
Conferência 1:  20 e 21/08, das 8h30 às 12h30
Conferência 2:  27 e 28/08, das 8h30 às 12h30
Conferência 3:  3 e 4/09, das 8h30 às 12h30
Encontros semanais às terças-feiras,  das 13h30
às 15h30, de 08/09 (*)  até 17/05/2022
Encontros semanais às terças e quintas,  das
13h30 às 15h30, de 24/05/2022 até 30/06/2022
Encontros semanais às terças- fe i ras,  das 13h30
às 15h30, de 5/07/2022 até 26/07/2022
Encerramento:  02/08/2022

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

CALENDÁRIO TURMA 2021
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(*) Excepcionalmente uma quarta-feira, dado o feriado de 7/09     



INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES
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M A T R Í C U L A :  R $  1 . 4 0 0 , 0 0

P A R C E L A S :  1 2  X  R $  1 . 4 5 0 , 0 0

www.intervisionclub.com.br/formacao



O Programa Sustainable Coaching , com
176,5 horas de carga horária, é um curso
oferecido dentro do escopo de atuação do
ICC - Intervision Coaching Club, uma
iniciativa dos coaches Clenir Streit, João Luiz
Pasqual e Rodrigo Aranha, criada em 2018,
com o propósito de oferecer serviços de
Super-Visão, Mentoria e Formação para
coaches em qualquer estágio de carreira, de
forma sólida, acessível e tecnicamente
alicerçada pelas definições, políticas e
padrões éticos promovidos pela ICF -
International Coaching Federation para a
prática do coaching profissional.
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UM OFERECIMENTO DO 
INTERVISION COACHING CLUB

Para saber mais do ICC acesse
www.intervisionclub.com.br


