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O CURSO
Um estudo realizado, na Universidade de Massachusetts, sobre a mentira
revela que 60% dos entrevistados mentiam pelo menos uma vez a cada dez
minutos de conversa. Na verdade, o ser humano é um grande contador de
histórias e mentir é uma prática universal e cotidiana.
Mas é preciso saber separar uma mentira inofensiva, do tipo que serve para
não magoar uma pessoa, com uma mentira que pode causar consequências
desagradáveis.

"Mentir faz parte da comunicação humana, detectar mentiras que podem
nos prejudicar é bom para os negócios e para a saúde dos relacionamentos".
Daltro Feil
As principais consequências que a inabilidade em detectar mentiras pode
ocasionar são as seguintes:
• Negócios mal sucedidos em função da falta de sinceridade entre sócios ou
parceiros.
• Relacionamentos pessoais baseados em faltas a verdade.

• Desalinhamento de valores, ocultados no início.
• Seleção de pessoal ineficaz, para cargos e funções.
• Ineficácia na elucidação de fraudes.
• Mal julgamento de eventos em geral.
Saber detectar mentiras nos pouparia de ter vários problemas e desconfortos
pessoais e profissionais, nos dando a oportunidade de tomadas de decisão
mais assertivas.
É possível a qualquer pessoa aprender as técnicas de detecção de mentiras,
seja para aplicação na vida pessoal ou profissional.
O QUE VOU APRENDER?
Entenda a ciência que está por trás das técnicas de entrevista e detecção de
mentiras.
Aprenda a planejar uma entrevista com o objetivo de investigação da verdade,
além de um método efetivo de detecção de mentiras em qualquer contexto.
Pratique as técnicas de leitura da linguagem não verbal, micro-expressões
faciais e análise de discurso.
PROGRAMA
- Motivações do mentiroso.
- A natureza da mentira.
- Resposta Emocional.
- Resposta do Sistema Nervoso Simpático.
- Resposta Cognitiva.
- Método de Detecção de Mentiras.
- Sinais de Mentira.
- As 7 Micro-expressões faciais (características e variações).
- Identificação de mentiras no discurso.
- Análise de Fotos.
- Análise de Entrevistas.
- Análise de Discurso (escrito e falado).

- Técnica de criação de perguntas para entrevista.
- Manobras verbais para elucidação de fatos.
MATERIAL COMPLEMENTAR
•

Audiobook.

•

Mapas Mentais.

•

Guia Prático de uma entrevista.

DIRIGIDO A:
Diretores, Gestores, professionais de RH, Compras, Comerciais, professionais
de âmbito Psicossocial, Profissional Coaching, advogados, peritos, consultores,
empreendedores, universitários, administradores y pessoas que desejem
melhorar suas habilidades de comunicação.
Segurança Privada: Diretores, Gestores de Segurança Privada, Consultores de
Segurança, etc.
Segurança Pública: Polícia civil, Policia Militar, Guarda Municipal, Agentes
Penitenciários, Inteligência, etc.
Organismos Públicos: juízes, advogados, fiscais, mediadores, peritos judiciais,
médicos, enfermeiros, professores, etc.
Em resumo o curso é dirigido a todos os profissionais que, devido ao seu
campo de trabalho, precisam gerar avaliações sobre veracidade e credibilidade
em declarações de informações.
INFORMAÇÕES GERAIS
Data: 05 e 06 de Maio de 2018
Local: Condomínio Century Tower – Rua Maria Luiza Santiago Nº 200 – Bairro
Alto Santa Lúcia (em frente ao BH Shopping e ao lado do Extra Supermercado)
Investimento: R$ 350,00
Forma de Pagamento: À vista através depósito/transferência bancária e com
cartão de crédito, pagamento processado pelo BCASH em até 12X através de
nossa loja virtual:
http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayUBCASH.php código 1133.
Politica de descontos:
• Na inscrição de 3 participantes ou mais da mesma organização será efetuado
um desconto de 10% em cada uma das inscrições.

• 10% de desconto para alunos do curso de graduação em Gestão de
Segurança Privada e sócios CEAS-BRASIL.
• Se o pagamento for realizado mediante depósito bancário, enviar, por e-mail o
comprovante de depósito.
• O pagamento através cartão de crédito pelo sistema BCASH será cobrado o
valor integral da inscrição (não havendo desconto). Para parcelamento através
do cartão de crédito, será cobrado juros pelo sistema BCASH de acordo com o
número de parcelas.

Informações e inscrições: contato@ceasbrasil.com.br / (12) 3522-0126
INFORMAÇÕES NO DIRETÓRIO MG:
•

Antônio Mota- Fone: (031) 99816-7676 E-mail: aa.mota@outlook.com

•

Cristiano Pazzini – cristiano.lazzarotti@gmail.com /
–(031) 98455-1481

(Whatsapp)

•

Carlos Zanandreis – carloszanandreis@gmail.com /
(31) 99679-1636

(Whatsapp) -

CEAS reserva-se o direito de cancelar o curso caso o número mínimo de
participantes não seja atingido. Neste caso, os valores pagos serão
devolvidos integralmente.
Modalidade: Presencial
Carga horária: total: 20 horas/aula (em dois dias) -16 horas/aula presenciais
mais 4 horas complementares de estudo online.
Certificação: Internacional, conferida pela Corporación Euro Americana de
Seguridad, conferindo o título de Experto en Entrevista y Detección de
Mentiras.
Horário das aulas: 8h às 12h e 13h30 às 17h30.

Professor DALTRO FEIL

Psicanalista, Filósofo, especialista em Filosofia Clínica e Psicopedagogia. É
Master em Programação Neurolinguística - PNL, especialista em Análise de
Perfil Comportamental (Análise de Discurso, Linguagem Não Verbal, Microexpressões Faciais, Grafologia e Neuroescrita). É co-autor de quatro
ferramentas de assessment comportamental, o Leader Personal Behavior
Analysis®, o Leader Mind Decipher®, o Emotional Intelligence Evidences® e o
Líder Comunicador Generativo®. Foi treinado como palestrante pelo renomado
conferencista e escritor Roberto Shinyashiki e tem proferido palestras e
treinamentos por mais de 15 anos. Atualmente é sócio-diretor da Synergy
Group - Inteligência Emocional e PNL, Fundador da Escola de Palestrantes e
Diretor da UNICEAS. Daltro Feil cursou a Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), tendo se formado Bacharel em Ciências Militares, com Mestrado em
Operações Militares com Ênfase em Operações de Alto Risco.

