FELIPE LIMA
Professor e Palestrante

Acredite no
seu sucesso,
vai dar certo!

APRESENTAÇÃO
O grande desafio daqueles que almejam o sucesso em concursos públicos é estudar todo o programa exigido nos
editais e conseguir chegar ao último assunto lembrando-se de tudo. Desde cedo, adquirimos o péssimo hábito de
estudar para fazer provas – o que deve ser evitado a qualquer custo.
Quando criamos o condicionamento de aprender apenas para curto prazo, a famosa “decorreba” entra em ação e as
madrugadas das vésperas das provas ficam pequenas. Não são poucos os alunos que decidem estudar na última
hora e precisam virar noites para poder estudar toda matéria, através de métodos que visam à realização de várias
leituras repetidas para poder manter os assuntos na memória. O grande problema é que, dormindo mal e estudando
com baixa eficiência, os conhecimentos adquiridos permanecem por pouco tempo acessíveis na memória. Quem
estuda por meio de técnicas de aprendizagem acelerada tem a grande vantagem de apreender os assuntos com
muito mais facilidade, em menor tempo e permitindo que a matéria fique facilmente disponível na memória. Um dado
interessante é que 90% dos nossos alunos iniciais não colocam em prática as técnicas apreendidas, o que vem a
ocorrer depois que um amigo começa a usar os métodos de aprendizagem e obtém um desempenho excelente nos
estudos e é aprovado com brevidade muito maior.
Conclui-se, pelos 12 anos de experiência no acompanhamento de alunos de todas as faixas etárias e tipos de provas
e concursos, visto que, desde 1999 ministramos cursos e palestras pelo Brasil, que a aplicação prática das técnicas
de aprendizagem acelerada poupa os candidatos a concursos públicos de um sofrimento desnecessário e de extrema
perda de tempo. Aprender a aprender é fácil, mas exige dedicação e perseverança para aprender e colocar em prática
cada uma das técnicas.
Felipe Lima
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O PALESTRANTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coach Sistêmico pelo Metaforum International Ltda. com certificações pela ECA – European Coaching Association,
WCC – World Coaching Council e ICI – International Association of Coaching-Institutes.
Coach para o sucesso em provas, concursos e exame da OAB;
Autor do livro “Mapas mentais e memorização para provas e concursos”, da Editora Impetus, em co-autoria como
Juiz Federal William Douglas;
Professor nacional da Rede LFG de Ensino;
Especialista em Técnicas de Aprendizagem Acelerada;
Engenheiro, pós graduado em consultoria empresarial;
Consultor e Auditor da Petrobras e Correios;
Pesquisador nas áreas de PNL (Programação Neurolinguistica) e Hipnose;
Professor universitário e de cursos de pós-graduação.

Atuou como:
• Auditor e consultor do BVC (antigo BVQI – maior organismo certificador ISO do mundo);
• Professor federal concursado;
• Conferencista nas seguintes áreas;
• Motivação pessoal e Superação profissional;
• Formação de equipes de resultado;
• Liderança e pro atividade;
• Gestão da Qualidade – ISO 9001;
• Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho – OHSAS18001 Qualidade de vida;
• Relacionamentos estratégicos: pais e filhos, companheiros de caminhada.

HISTÓRIA DE VIDA
“Li meu primeiro livro aos 18 anos de idade. Aos 20, ministrava cursos sobre Leitura Dinâmica, Memorização e Mapas
Mentais e já tinha lido mais de 200 livros. Aos 30 já contabilizava, em nossos cursos e palestras, um público superior a 40.000
alunos. Na caminhada da vida, perdi as contas dos livros que já li e passei a somar os amigos que a vida me presenteou”.
Quem o presencia palestrando, ministrando suas aulas e atuando como auditor e consultor de empresas como a
PETROBRAS não imagina que desde muito novo, Felipe Lima sempre teve problemas com aprendizagem:
• Baixa concentração;
• Lentidão ao ler;
• Dificuldades de lembrar-se dos assuntos estudados;
• Branco e ansiedade nas provas;
• Falta de atenção;
• Suas notas no colégio eram as piores da turma, fato que só veio a mudar durante o curso de Engenharia, quando
aprendeu as técnicas de aprendizagem acelerada.
“Quando aprendi a aprender, me senti como um cego que passou a enxergar e pude ver o mundo com os olhos
de alguém que lê; um paraplégico que começou a andar e viajei pelas páginas dos livros, antes gigantescos, hoje
territórios explorados”.
Nascido em Brasília, mas criado no Nordeste, tendo morado em cidades como Maceió, Recife, Salvador e São Paulo, Felipe
desenvolveu métodos próprios baseados em técnicas existentes sobre como aprender de forma mais prazerosa e com
maior eficiência. Atualmente Felipe Lima tem a alegria de ministrar seus cursos e palestras em todo o território nacional
e no exterior, presencial e telepresencialmente e quem tem a oportunidade de vê-lo em ação percebe facilmente que se
trata de uma pessoa que tem Deus no coração, a cabeça nas nuvens de um sonhador e os pés no chão de um realizador.

PALESTRAS
As palestras de Felipe Lima são cheias de energia, criatividade, motivação, estratégias e espiritualidade. Para passar
o conteúdo são utilizados recursos multimídia, músicas, vídeos motivacionais, realizadas dinâmicas e aplicação de
questionários, tudo para demonstrar a parte vivencial formando, assim, o motivacional com resultados.

TEMAS
Felipe Lima trabalha com alguns temas próprios* em suas palestras, mas conta com um portfólio que abrange
temas abertos e a critério de cada contratante, como:
• Memorização
• Mapas Mentais
• Motivação e Superação
• Concentração: Como render mais nos estudos
• Como vencer a preguiça e o cansaço e ter disciplina
• Técnicas de aprendizagem
• Coaching para sucesso em provas, concursos e OAB
Conta com uma abordagem funcionalista e possibilita a absorção de informações da palestra através do seu carisma,
entusiasmo e espiritualidade. É uma proposta diferente, pois transpõe o conceito de palestra vazia e avança na linha
da abordagem comportamental, motivacional e espiritual.
* Outros temas relacionados, a pedido do contratante, podem ser tratados.

CURSOS
Técnicas de aprendizagem
•
•
•
•
•
•

Mais técnico e visa melhorar os resultados sobre aprendizagem e o desempenho na vida acadêmica;
Ementa: Leitura Dinâmica: compreensão, concentração e velocidade de leitura;
Memorização avançada para provas e concursos;
Mapas Mentais: como aprender e lembrar-se de tudo em longo prazo;
Concentração, disposição e ansiedade;
Planejamento de estudos: como elaborar e cumprir.

Workshop para professores
•
•
•
•
•

Como estimular a concentração e a memória dos alunos;
Como manter os alunos motivados a realizarem os seus sonhos;
Aplicação de técnicas de aprendizagem na melhoria contínua da formação do professor;
As missões do professor dentro e fora da sala de aula;
Foco no ENAD.

Workshop de pais
•
•
•
•
•
•

Os erros e acertos cometidos por amor;
Como estimular os filhos a terem disciplina para vencer a preguiça e buscarem a realização dos seus sonhos;
Como estimular a concentração e memória para os estudos;
O acompanhamento que faz a diferença;
Cobranças e pressões: a dose certa;
Como lidar com notas baixas;

Workshop para funcionários:
•
•
•
•
•
•
•

PNL aplicado à vendas;
Técnicas de persuasão de vendas;
Coaching para vencer as dificuldades e realizar as metas;
Motivação e superação para superar os desafios;
Atendimento e fidelização de clientes;
Estimulando a capacidade de encontrar soluções e vencer objeções;
Inspiração pela força dos sonhos.

DEPOIMENTOS
”Foi a partir de uma simples palestra na faculdade, com o Professor Felipe Lima que obtive grandes avanços. Os mapas mentais me
ajudaram muito, não só nos concurso públicos, mas durante a faculdade de Direito também, no período de provas. Além de serem muito
úteis e eficientes na memorização das informações (meses depois de ver um conteúdo, ainda estava tudo memorizado, como se os
mapas fossem adesivos no cérebro) auxiliam bastante no desenvolvimento da criatividade. Foco, disciplina e Sou Genius, a fórmula certa
para o sucesso!” – Gabriel Pablo Chaves Sartorelli
”(...) E quando eu realmente pareço que vou cair e não vou me levantar, entro no twitter e sempre busco algo para que me de força para
continuar, um video de bom dia, uma mensagem. Para não cair. é preciso estar motivado e ter fé. Um desabafo e um agradecimento,
já que hoje, parte da minha motivação e do meu alimento de ter fé em mim, é saber que tem pessoas como o professor, eu espero um
dia conseguir fazer 10% do que voce faz na vida destes concurseiros, inclusive e principalmente na minha vida. Uma hora vai dá certo.”
– Priscila do Amaral
”(...) Conto minha história para o senhor porque Deus escolhe diamantes na terra para dar luz àqueles que querem vencer! E o senhor é um
deles! Aos 16 anos, passei em dois vestibulares de universidades federais e estou esperando o resultado do concurso da Caixa. Tenho o
senhor não como um pai, porque o senhor ainda é jovem kkkkk, mas como um irmão mais velho. Sem palavras para agradecer. OBRIGADO
POR TUDO!” – Carlos Henrique Moura
”Hoje assisti à sua palestra pela rede LFG. Quero deixar um pequeno relato do que provocou em mim. Estou iniciando a jornada de
concurseira, fazendo o curso para área fiscal, cujo objetivo é Analista da Receita ou similar. Ontem, bateu um grande desânimo e fiquei o
dia todo analisando será que é isso mesmo... Em muitos momentos de sua apresentação me identifiquei e também me emocionei, pois
muitos pontos comuns fizeram-me refletir e concluir que é isso mesmo que devo fazer e que estou caminho certo, preciso de organização
e disciplina. Estarei montando meu cartaz dos sonhos para usá-lo como incentivo diário. Também estou me propondo a usar a técnica de
leitura e a construir mapas para memorização. Linda jornada de vida a sua. Parabéns pelo seu trabalho!!!” – Grasiela Novais

CONTATOS
aulasonline@sougenius.com.br
(46) 9916-3177 [Lia Ebbing – Gerente de Relacionamento]

Acompanhe nossas redes sociais!
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/SouGenius
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