
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

 
FORMAÇÃO DE INSTRUTORES E MULTIPLICADORES DE TREINAMENTO 

Período: 25 de Fevereiro a 1° de Março de 2018 
Horário: 18 às 22 horas 

C.H.: 20 horas 
 

INSTRUTOR: ADI LANCASTER 

Formação como Practitioner de Neurociências do Comportamento Humano pela SBN/USP (SP); Formação em Processos de 
Neuroaprendizagem; Formação em Métodos Andragógicos de Ensino-Aprendizagem; Formação em Pedagogia Behaviorista de 
Ensino; Curso de Pedagogia Construtivista na otimização de métodos de ensino; Formação em Liderança Plena – pela escola de 
lideres, na tutela do Profo. Richard Danny; Consultor com larga experiência na área comportamental, tendo ministrado cursos e 
palestras em grandes empresas do Distrito Industrial e Comércio Varejista de Manaus. Coach habilitado em P.D.I and Life 
Coaching, Coach de Projetos de T&D. Practioner de Neurociências com Especialização em Neuroaprendizagem. Membro da 
ABTD – Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. 
 
OBJETIVO: 

 Capacitar o Participante a planejar um Treinamento, elaborar recursos, transmitir conteúdos e avaliar o aprendizado, 
através de Técnicas e instrumentos de aplicação imediata; 

 Entender com profundidade os aspectos que envolvem a aprendizagem de adultos e a melhor forma de fazê-los aprender 
e praticar; 

 Apresentar e discutir aspectos didático-pedagógicos do processo de planejamento de um programa de Treinamento. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Verificando o papel e função do Facilitador no programa de 
treinamento da Empresa: perfil, contribuições, 
responsabilidades e valores a desenvolver; 

 Dominando Técnicas de Abertura para envolver os 

colaboradores, despertar interesse em treinar e criar um clima 
propício à aprendizagem; 

 Estudo do comportamento humano e dos fatores que 
interferem na relação ensino/aprendizagem de uma pessoa; 

 Como apurar o problema que gera a necessidade do 
treinamento e como estruturar um programa de T&D para atender 
essa necessidade; 

 Entendendo e praticando os principais conceitos e 
fundamentos de didática aplicada ao contexto da aprendizagem; 

 Como “lincar” o aprendizado em sala e a prática no processo 
de trabalho e na Rotina do dia a dia; 

 Como Planejar e Ministrar Treinamentos com foco nos 

resultados da Empresa; 
 

 Técnicas de Comunicação em Público: Como usar a voz, 
oscilar o tom de Voz, dominar gestos & Posturas e como usar 
os Recursos Audiovisuais; 

 Técnicas de apresentação: Da Abertura – transitando pelo 

começo, Meio e Fim, dando ênfase, destacando o supra sumo 
do que eles precisam aprender, como revisar e resumir o 
conteúdo; 

 Realizando o planejamento da aprendizagem com o 
instrumento PLANT (Plano de Treinamento): passo-a-passo 
e exercitação supervisionada; 

 Como avaliar e validar um Programa de Treinamento: 
Compreendendo e exercitando as principais formas de 
avaliação do Treinamento e como gerar indicadores do 
Treinamento. 

 Como ministrar Treinamentos dinâmicos, atraentes, 
práticos, aplicáveis e que desperte o interesse dos 
colaboradores; 

 

INVESTIMENTO : R$320,00 – Trezentos e  Vinte Reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de freqüência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será 

cobrado o número total de inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

  


