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PROJETO DE PESQUISA 

(APTD2018C) 

PESQUISADOR (A): Nelson Rodrigues de Carvalho 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Luiz Eduardo Valiengo Berni 

 
TÍTULO: A FORMAÇÃO DO COACH  

SUBTÍTULO: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS CURSOS DE FORMAÇÃO NO 
BRASIL SUAS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

Eixo de Pesquisa: Técnicas Transpessoais 
 

INTRODUÇÃO:  

 

A) PROBLEMA: O coaching está em alta no mercado, com demandas 
significativas por parte de empresas e pessoas. Assim há uma grande 
oferta de cursos e de profissionais atuando como coaches, tratando-se, 
todavia, de uma atividade profissional não regulamentada. Existem 
entidades que atuam no mercado internacional como uma entidade 
certificadora, definindo requisitos mínimos como competências 
necessárias para ser coach, além de código de ética. Há uma difusão de 
cursos de coaching no mercado com diferentes enfoques, formatos, 
métodos e cargas-horárias. O que de fato diferencia esses cursos? Há 
estruturas comuns nos diferentes processos de coaching? O que 
podemos caracterizar como essencial no currículo dos programas de 
formação de coach? 

 

B) OBJETIVOS: Comparar cursos de formação em coaching com o curso 
Saberes Tradicionais e Teorias Integrativas em Coaching Transpessoal, 
em busca de suas semelhanças e diferenças 

 

C) HIPÓTESE DE TRABALHO: A comparação entre os processos e cursos 
de formação clareia o que cada tem a oferecer.  
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MÉTODO:  

Trata-se de uma investigação exploratória do tipo participante. 

Etapa 1 – Levantamento de sites de cursos de formação em Coaching 

a) Planejamento da Amostra: 
 Iniciar pela busca no Google chamando “curso de coaching”  - 

selecionar as 10 escolas que aparecerem nos resultados; 
 Refinar a busca para “coaching transpessoal” -  selecionar as 10 

escolas que aparecem nos resultados 
b) Tratamento dos dados: 

 Imprimir os resultados em arquivos (pdf) 
 Preparar uma tabela para comparação dos resultados 

c) Analisar os dados 

Etapa 2 – Levantamento Bibliográfico 

a) Planejamento da Amostra 
 Iniciar com busca no Google livros / Google acadêmico  
 Refinar para sites de livrarias online (Amazon, Cultura) 
 Realizar busca em bases de dados de universidades em busca 

de teses e dissertações 
b) Tratamento dos dados 

 Imprimir os resultados dos 10 primeiros livros 
 Preparar uma tabela para comparação dos resultados – 

comparando-se títulos, autores, e ementa 

 Selecionar universidades pelo rank das universidades 
brasileiras 

Etapa 3 – Cruzamento de Dados 

a) Cruzar os dados levantados na Etapa 1 e 2 em busca da definição dos 
próximos passos (que podem ser entrevistas ) 

CRONOGRAMA 

DATA FASE OBSERVAÇÃO 
2018 – jun Elaboração do Projeto  
2018 – jul Etapa 1  
2018 – Ago Etapa 1 e 2  
2018 – Set Etapa 2 e 3  
2018 – out Etapa 3  
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2018 – nov Avaliação da continuidade  
2018 – dez   
2019 – jan   
2019 – fev   
2019 – mar Parecer Ad Hoc  
2019 – abr Revisão final  
2019 – mai Gráfica  
2019 - junh Lançamento do livro  
   

 


