
 

 
O Colegiado do Time to Think 
CONSULTORES FACILITADORES COACHES 
 

O Colegiado do Time To Think é o corpo de profissionais qualificados do Time To Think. 
A adesão ao colegiado é um requisito para a qualificação continuada do Time To Think. 
Eventos e encontros do colegiado são momentos de inspiração, renovação, descoberta, 
desafios e desenvolvimento de competências e relacionamentos profissionais. 
 
POR QUE A MEMBRESIA É REQUISITO?  
O Thinking Environment desafia normas de comportamento que aniquilam o 
pensamento independente (como desigualdade, interrupção, urgência, competição, 
infantilização, atenção parcial continuamente e crítica). A sociedade e o meio 
profissional em que vivemos andam contra a corrente e isso pode diluir a nossa 
habilidade de criar um Thinking Environment, a menos que tenhamos sempre a 
possibilidade de cria-lo com outros colegas, explorando com olhos frescos, 
questionando e desenvolvendo nossa expertise profissional no Thinking Environment. 
 
BENEFÍCIOS E TAXAS DO COLEGIADO 
A taxa anual do Colegiado, determinada por cada país, ajuda a pagar os seguintes 
benefícios:  
 
Desenvolvimento profissional contínuo no Thinking Environment através de:  
- Eventos trimestrais do Colegiado  
- Reuniões e conversas periódicas do Colegiado 
 
Acesso para a sessão de ‘best practice’ (melhores práticas) do Thinking Environment 
através de: 
- Materiais oficiais em pdf no Dropbox do Time To Think  
- Citação de seu nome e sua empresa no site Time To Think  
- Coletânea de trabalhos autorais, atualizados e artigos, gravações, livros e discussões  
- Conexão com profissionais do Thinking Environment do mundo todo  
- Convite para todos os eventos nacionais do Colegiado  
- Eventos globais online 
- Co-supervisão contínua 
 
(Se necessário, o pagamento da taxa pode ser individualizado para atender às suas 
circunstâncias) 
 
SUPERVISÃO 



Solicitamos que você mantenha supervisão regular neste trabalho através de:  
- Uma sessão de Dupla ou Parceria de Pensamento por semana (aproximadamente 40 
por ano)  
- Uma vez por trimestre, uma das suas sessões de Dupla/ Parceria de Pensamento 
deve ser focada em sua prática profissional com o Thinking Environment 
- Experienciar os eventos do colegiado com a maior frequência possível 
 
ACORDO DE LICENÇA PARA FACILITADORES E CONSULTORES  
Como parte da sua qualificação continuada, pedimos que você mantenha um acordo de 
propriedade intelectual com o Time to Think.  
Ao se tornar membro, você está concordando em pagar 10%, conforme determinado 
por você, de qualquer remuneração que venha a receber por entregar explicitamente as 
aplicações do Thinking Environment. Esses pagamentos devem ser feitos diretamente a 
cada trimestre para o Time to Think. 
 
O MODELO DE NEGÓCIO DO TIME TO THINK 
A finalidade do Time To Think Ltd é ensinar a expertise do Thinking Environment e 
apoiar os membros do Colegiado no desenvolvimento do Thinking Environment em seus 
próprios negócios. Time to Think não garante ou procura oportunidades de trabalho 
para membros do Colegiado. No entanto, embora a maioria dos trabalhos com ensino e 
com clientes do Time To Think seja feito pelo dona, Nancy Kline, ocasionalmente o 
Time to Think oferece aos membros do Colegiado os trabalhos que a Nancy não pode 
fazer. Como uma rede profissional de suporte e desenvolvimento, o Colegiado assegura 
que os membros individuais estejam livres de expectativas para pertencer ou endossar 
os projetos ou pontos de vista de qualquer outro membro. O compartilhamento e 
desenvolvimento da expertise do Thinking Environment é nosso único foco. 
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