
através do autoconhecimento
e da comunicação eficaz.

RELACIONAMENTOS
SAUDÁVEIS E PRODUTIVOS

CURSO DE INTRODUÇÃO À
ANÁLISE TRANSACIONAL (AT 101)*

com Andréa Lindner

EM FOZ DO IGUAÇU - PR
Turma 1: 08, 10, 15 e 17 de outubro (terças e quintas),

das 18h40 às 22h30 
Turma 2: 25 e 26 de outubro

(sexta, das 14h às 22h e sábado, das 9h às 18h) 

Investimento: R$500*

Contato: (45) 2105-2000
(45) 99124-5524 | Whatsapp

*Cliente De Paula, Evolui, aluno SBDG e professores tem 
desconto especial!

*Curso certificado Realização

https://depaulacontadores.com.br/arquivo/escola-de-negocios/
https://unat.org.br/portal/


Escolhas conscientes e 
relacionamentos saudáveis t�nam a 
vida e o mundo melh�.
Aprenda a aprimorar seus relacionamentos pessoais e 

profissionais através dos conceitos da Análise 
Transacional.

Esta linha da Psicologia apresenta instrumentos de 

aplicação prática no desenvolvimento de pessoas tanto 

no contexto pessoal, quanto profissional, nas mais 

diversas áreas de atuação.

Pessoas interessadas em ampliar o autoconhecimento e 

rever seus padrões de comunicação, seja no papel 

profissional (empresarial, educacional, comércio e 

saúde), familiar e de cidadão. Em especial empresários, 

gestores, consultores, coaches, psicólogos, educadores 

e advogados.

PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO?

Curso sem pré-requisito.

Este curso é prévio ao Programa de Formação em 

Análise Transacional AT 202.



Compreender os processos psicológicos básicos.

Entender as próprias reações emocionais e das pessoas 

ao seu redor.

Compreender seus padrões de interação e construir 

relações saudáveis.

Conhecer novas maneiras para resolver antigos conflitos 

e evitar relações tóxicas.

Rever conceitos pessoais e encontrar novas escolhas de 

vida.

Ampliar a autoconfiança, o pensar por si mesmo e a 

tomada de decisões.

O CURSO OPORTUNIZA:

A ANÁLISE TRANSACIONAL (AT)

Eric Berne, psiquiatra canadense, propôs na década da 50 

este excelente modelo de estudo para compreender a 

personalidade humana e nossa interação com os demais. De 

lá para cá a teoria e o método da AT vêm se aperfeiçoando ao 

redor do mundo através de diversos autores, com aplicação 

em diferentes áreas. A AT é reconhecidamente uma linha da 
Psicologia, de compreensão simples e aplicação direta, com 

pesquisa e aplicação em vários continentes.

 

Berne dizia que todos nós nascemos príncipes e princesas, 

mas às vezes circunstâncias de nossa infância nos 

transformam em "sapos acomodados a coaxar à beira da 

lagoa". Em contrapartida, a AT, como filosofia positiva de 

vida, propõe técnicas para resgatar a capacidade plena de 

obter sucesso e satisfação de nossas necessidades.



CONTEÚDO

A personalidade e seu funcionamento através dos 

Estados de Ego Pai, Adulto e Criança.

Padrões de comunicação interpessoal e maior 

assertividade nas relações. 

Conexão, necessidades de reconhecimento e saúde 
emocional.

Como me posiciono nas relações: inferioridade, 
superioridade ou igualdade?

Estruturação do tempo: usamos nosso tempo de acordo 

com nossas necessidades?

Compreensão e prevenção dos Jogos Psicológicos, a 

dinâmica ineficaz dos papéis de Salvador, Perseguidor e 

Vítima.

Roteiro de vida, revendo planos inconscientes que 

limitam nosso sucesso.

Autonomia e escolhas conscientes: base sólidas para a 

transformação pessoal.



COORDENAÇÃO

Andréa Lindner 
Psicóloga pela Universidade Federal do Paraná (CRP 08/07234-0), 
Mestre em Psicologia Social e da Saúde pela Maastricht University 
(Holanda).

Especialista em Análise Transacional pela Faculdade FATO, Analista 
Transacional Organizacional e Membro Didata em Formação pela 
UNAT-BRASIL.

Coordenadora em Dinâmica dos Grupos pela SBDG, Coach certificada 
pelo International Coaching Institute. Possui formação no Global 
Leadership Development Course (Seattle Pacific University - EUA) e em 
Action Learning (ASTD/WIAL Washington EUA).

Cursando a pós-graduação Cultivando o Equilíbrio Emocional nas 
Organizações (Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa). 

Atua desde 1999 como consultora em desenvolvimento de pessoas na 
Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Estados Unidos, 
Paraguai, Peru e Vietnam desenvolvendo líderes e equipes.

Atuou por 12 anos como professora FGV/ISAE-PR nos cursos de MBA 
executivo. É diretora da consultoria em educação corporativa Evolui 
Desenvolvimento Humano. 

Vem ensinando a AT desde 2004 através de cursos, workshops e 
palestras.



“Este curso é uma maneira fascinante de se entender as outras 

pessoas e consequentemente torna a vida e o mundo melhor”.

Sandro Rizzon Vieira (Analista de Negócios - Fundação 

PTI/Empreendedorismo)

“Representou um meio de me autoanalisar e de analisar 

também as relações que mantenho com amigos e familiares, de 

forma construtiva para que eu me torne uma pessoa melhor e 

que a vida seja mais feliz”.

Francielle Martins Rocha (RH - Divisa Veículos)

“O curso é interessantíssimo. Adorei aprender uma nova 

abordagem da psicologia que me auxiliará no desenvolvimento 

do meu trabalho, na gestão de pessoas”.

Vanessa Silvestro (Psicóloga – Hospital Ministro Costa Cavalcanti)

 

“Um curso prático, dinâmico e que qualifica pessoas pela 

natureza de seu conteúdo. Acho essencial para indivíduos e 

muito importante para grupos e empresas”. 

Flávia Vianna (Publicitária, TRAFOR)

 

"O Curso de AT 101 oferece aos participantes a possibilidade de 

melhorar o autoconhecimento, o entendimento de ações e 

reações com base em padrões de comportamento 

pré-estabelecidos."

Luciano Lopes (Gerente de Seleção e Acompanhamento, RH ITAIPU)

 

“O curso disponibilizou ferramentas importantes para o 

autoconhecimento que contribuirão na gestão de pessoas.”

Elizangela de Paula (Diretora DE PAULA Contadores)

 

 “Saí do curso com ferramentas para analisar o padrão de 

comunicação que mais utilizo, tomar consciência das 

consequências deste padrão e, ainda, com opções de melhora da 

vida pessoal e profissional. Valeu!”  

Lis Andréia Eckert  (Ortodontista)

OPINIÃO DE QUEM JÁ PARTICIPOU



Curso oficial e certificado pela UNAT-BRASIL

Acesse e fique p� dentro das próximas turmas 
do AT101 e das atividades da AT na região

(clique para seguir)

EM FOZ DO IGUAÇU - PR
Turma 1: 08, 10, 15 e 17 de outubro (terças e quintas),

das 18h40 às 22h30 
Turma 2: 25 e 26 de outubro

(sexta, das 14h às 22h e sábado, das 9h às 18h) 

Investimento: R$500*

Contato: (45) 2105-2000
(45) 99124-5524 | Whatsapp

*Cliente De Paula, Evolui, aluno SBDG e professores tem 
desconto especial!

Em 2019, nova turma do 

Programa de Formação em Análise Transacional 
AT 202 (área organizacional) em Foz do Iguaçu!

https://www.facebook.com/cursosAT/
https://www.linkedin.com/in/andrealindnerpro/

