
 

 Palestrante do Congresso Internacional Resgate do Feminino (2018); 
Palestrante do Congresso Nacional Coaching para Mulheres (2017/2018); 
Palestrante do Super Coach 2017; Palestrante do Congresso Nacional Coaching 
Educacional 2018; Palestrante do Congresso Nacional Coaching Empresarial 
2018; Advanced Coach pela ABRACOACHING; Coach CSI – Luciana Rocha 
Coaching; Trainer e Palestrante certificada pelo T. Harv Eker; Advanced 
Practitioner; SOAR (análise de perfil comportamental), certificada pela Florida 
Christian University; Empreendedora, apaixonada por dança, teatro e música; 
criadora e facilitadora do Programa Morfossíntese, com metodologia própria 
UPCOMING  (tornar-se), que visa proporcionar Mudanças Conscientes Para 
Uma Vida Melhor, ajudando pessoas criativas, ‘multi tarefas’, executivos e 
empreendedores a viverem na Arte da Vida Equilibrada, como seres integrais  
que somos! 
 

 
Dentre as facetas do Programa Morfossíntese destacam-se: 
 
- O Programa para Mulheres “O Segredo da Mulher Poderosa” – reconexão com a 
essência; acessar e tomar posse dos poderes internos; aumento da autoestima; da 
performance; tornar-se produtiva, ao invés de ocupada; melhoria nos relacionamentos 
e equilíbrio entre os diversos papéis que exercem na vida; 
 
- Atendimento a adolescentes e jovens que estão com dificuldades de relacionamento 
com os pais e em fase de decidir sobre o futuro profissional – Programa Morfochoices 
(fazendo escolhas); 
 

 Mentora e Treinadora do Programa Empreender-se [Comece Por Dentro]; 
 

 Criadora da ferramenta de autoconhecimento e clareza para identificar onde a 
pessoa está e onde quer chegar, visando equilibrar o passado, presente e 
futuro, por meio de assesments disponibilizados na plataforma Portal 
UPCOMING.  
 

 Autora do Planner “Criando o Seu Futuro”  
 

 Consultora, Palestrante e Avaliadora Ad-Hoc do Programa Nacional para 
Desburocratização e Melhoria da Gestão Pública – GESPUBLICA e Advogada no 
Serviço Público. 
 

 Criadora e treinadora do Projeto Cuidar de Quem Cuida – saúde emocional 
para quem cuida da saúde dos outros.  
 

 Criadora e Ministrante do Curso (20h) “Atendimento Humanizado no Ambiente 
de Trabalho” – Relações Intrapessoais e Interpessoais. 

 



 Realiza atendimentos presenciais e online; palestras e treinamentos (módulos 
do Programa Morfossíntese) em escolas, empresas e órgãos públicos. 
 

 Especialista em Neurociência para Treinamento e Desenvolvimento [T&D]; 
 

 Estudante – Formação em Psicanálise Clínica; 
 

 Graduanda em Administração;  
 

 Pós graduada em Direito Civil e Processo Civil, com Docência para o Ensino 
Superior; 

 
 Finalizando MBA em Administração de empresas. 

 


