
 

 

 

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EXTENDED DISC ® 

 
Sobre o programa: 

 
Objetivos: Apresentar as bases teóricas e os conceitos utilizados na ferramenta de Análise Pessoal Extended 

DISC®, possibilitando ao participante: identificar os estilos comportamentais, analisar os resultados gráficos e 

aplicar os conhecimentos adquiridos na seleção e desenvolvimento de pessoas nas organizações. 

 

 
❖ Certificação reconhecida em mais de 60 países; 

❖ Identificação de 160 estilos comportamentais; 

❖ A Extended DISC® é a única empresa do segmento a receber 4 anos seguidos o prêmio fornecedores de confiança; 

❖ Podem ser gerados mais de 230 relatórios distintos para o mesmo respondente; 

❖ Relatórios customizados com logo da empresa; 

❖ Empresa multinacional, os relatórios podem ser respondidos em mais de 160 idiomas; 

❖ As licenças não possuem prazo de validade de utilização. 

 
Público alvo: Para pessoas que atuam com RH (seleção e desenvolvimento), coachs, líderes e profissionais que buscam 

por uma ferramenta poderosa e consistente de autoconhecimento para implementar em seu trabalho. 

 
Conteúdo Programático: 

✓ Compreensão das bases teóricas para desenvolvimento da Ferramenta Extended DISC®; 

✓ Tipos Psicológicos, Teoria DISC e Modelo dos Quatro Quadrantes; 

✓ Entendimento dos estilos comportamentais identificados na Análise Pessoal; 

✓ Administração do Extended DISC online: FinxS; 

✓ Interpretação técnica, análise dos gráficos e páginas de texto do relatório; 

✓ Compreendendo o próprio Relatório de Análise Pessoal; 

✓ Estudos de Casos Específicos; 

✓ Identificação do perfil comportamental de outras pessoas e seus impactos; 

✓ Competências Comportamentais Específicas; 

✓ Aplicabilidade da ferramenta Extended DISC® no dia a dia; 

✓ Aplicabilidade da ferramenta Extended DISC®, seus diversos relatórios e plataformas disponíveis; 

✓ Análise Pessoal por Competências Específicas; 

✓ Análise Multipessoal: Mapeamento de Equipes de Trabalho; 

✓ Feedback 360: comportamento percebido; 

✓ Relatório Combinado Feedback 360 x Perfil Pessoal; 

✓ Pesquisa de Clima Organizacional; 

✓ Comparativo de Perfil de Função X Perfil Pessoal; 

✓ Catálogo de Perfil de Funções para referência; 



 

✓ Definição do perfil comportamental para cada função; 

✓ Feedback dos resultados do Relatório de Análise Pessoal por Competências Específicas; 

✓ Guia para realização de Reunião Devolutiva. 

 
 

Datas: 13 e 14/05/2020  

Horários: 09h00 as 18h00 

Carga horária: 16 horas 

Local: Fundação Fritz Müller | Rua Iguaçu, 151 – Itoupava Seca, Blumenau/SC 

 
Investimento: R$ 2.000,00 |Mensalidades: 5x de R$ 400,00 

 

 
O que está incluso: 

 
❖ Seu próprio Relatório de Análise Pessoal Premium + Relatório de Análise Pessoal por Competências 

Específicas da Extended DISC®; 

❖ Seu próprio Relatório nos seguintes modelos (coaching, estudante e stresse); 

❖ Apostila completa inclusive com cópia de slides e de modelos de relatórios da Plataforma FinxS; 

❖ Cartão com Guia para Interpretação da Análise Pessoal em 4 Passos; 

❖ Cartão com Roteiro para Feedback; 

❖ Lâmina com Escalas de Mensuração & Papéis de Relacionamento; 

❖ Certificado impresso e digital de especialista internacional Extended DISC®; 

❖ Selo digital de Especialista Extended DISC® 

 
Currículo Professora: Vanusa Cardoso 
Psicóloga - CRP 12/05467, Master Coach, Certificadora Extended DISC®, Especialista em Consultoria, Instrutoria Empresarial, Constelações 

Sistêmicas e Processos Grupais de Liderança. 

● Formação Internacional em Master Coach, Executive Coaching e Professional & Self Coaching - PSC pelo IBC - Instituto Brasileiro de Coaching. 

● Pós-graduação em Dinâmica dos Grupos - Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos - SBDG. 

● Pós-graduação em Consultoria e Instrutoria Empresarial - Univali - Universidade do Vale do Itajaí/SC. 

● Formação em Gestão de Pessoas pelo Instituto Eneagrama e na ferramenta de análise de perfil Extended DISC. 

● Multiplicadora certificada pela ENS - Escola Nacional de Supermercados. 

● Diretora Executiva da Vanusa Cardoso Coaching há 8 anos. 

● Vivência de 16 anos de atuação na área de Desenvolvimento Humano, adquirindo experiências em todos os subsistemas de RH. 

● Já atendeu como Consultora de RH e Executive Coach 123 empresas diferentes (de grande, médio e pequeno porte) em diversos 

estados do Brasil e ministrou treinamentos comportamentais para mais de 7.500 pessoas (entre colaboradores e líderes). 

● Atualmente também atende coachees dos EUA via hangout. 

● Professora da disciplina "Master Coach" na Pós Graduação Psicologia das Organizações e Coaching (CESUSC). 

● Co-autora do livro Coaching & Análise de Perfil, Ed. Leader. Tema do capítulo que escreveu: Liderança de Dentro para Fora: O Poder do 

Autoconhecimento. 

● Reconhecida na Google Brasil em julho de 2016 como case de sucesso das inovações do Programa PDL Coach. 



 
 
 

Nossos clientes: 
 

 
 

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. 

Caso não seja preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma. 

 
Para mais informações entre em contato 

47 3057.8001 ou cursos@fundacaofritzmuller.com.br 

mailto:cursos@fundacaofritzmuller.com.br

