
Atua nos segmentos de Executive & Business Coaching, Career Coaching, Leadership Coaching, Team Coaching, Positive Coaching, Treinamentos
Vivenciais ao Ar Livre e Treinamentos de Alta Performance, com soluções customizadas de acordo com cada perfil e cada necessidade.

Possui experiência de 26 anos no Desenvolvimento Humano Corporativo, com ações de Identificação, Contratação e Manutenção do Capital Humano,
gerando melhorias significativas na gestão, nos relacionamentos e no trabalho em equipe, traduzindo em aumento da eficácia e dos resultados da
empresa.

Agregou experiência prática ao conhecimento teórico/científico, numa trajetória de 14 anos na carreira docente nos cursos de Graduação e Pós-
graduação de Faculdades e Universidades Públicas e Particulares. Traz como premissa básica as ações e soluções embasadas cientificamente.

Conta com uma sólida vivência nas áreas do Comportamento Humano, Comportamento Organizacional e de Gestão de Pessoas, bem como no
desenvolvimento de Programas de Capacitação e Desenvolvimento de Competências e Habilidades de Lideranças e Times.

Wellness Coach na Campara Wellness Center, desde sua fundação, em fevereiro de 2019.

NILCÉIA GONÇALES (CRP 06/43432)

Sócia-Diretora da Gonçales & Associados Treinamento e Desenvolvimento Humano Ltda, empresa fundada no ano de 2.000, desenvolvendo programas
de aumento de performance e resultados de lideranças e equipes, cursos vivenciais ao ar livre, coaching e mentoring, impactando diretamente na
competitividade, na produtividade e nos resultados do cliente.

Licenciada em Psicologia (1989 – 1992) e Psicóloga (1989 – 1993) pela UNESP de Bauru/SP.
Especialização VDCCA (1996) pela USP/SP.
Mestre em Educação (1999) pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar/SP.
Assessora científica “ad hoc” da UEL Londrina/PR.
Formação em Programação Neurolinguística (2014) pela SBPNL/SP.
Formações em Personal & Professional Coaching (2014), Extreme Positive Coaching (2015), Wellness coaching (2015),
Executive Coaching (2015), Business Coaching (2015), Alpha Coaching (2015) pela SBC/SP.
Master coach e Leader coach (2016) pela SBC/SP.
Formação de Analista em Teoria DISC e Motivadores (2017) pela TTI Success Insights/SP.
MBA em coaching (2017) pela FAPPES/SP.


