
CERTIFICAÇÃO DE 
FACILITADORES
TRAINER CERTIFICATION

Torne-se um 
grande treinador



A Certificação de Facilitadores do Hatlas Institute é 
um meio rápido e consistente de se tornar um
melhor profissional em treinamento 
e aprendizagem

CERTIFICAÇÃO DE
FACILITADORES

Melhore seus treinamentos

Abra um novo campo de trabalho

Adquira expertise de classe mundial

Amplie seus horizontes

Uma certificação totalmente voltada para multiplicadores, 
instrutores internos, externos, facilitadores de treinamento vivencial, 
comportamental ou técnico, educadores, professores e pessoas que 
queiram melhorar suas habilidades em trazer aprendizagem para 
adultos. 

Nesta certificação, você encontrará um recurso muito útil para 
desenvolver suas habilidades em facilitação e aprendizagem, além de 
muita prática orientada.  Você será capaz de se tornar um excelente 
facilitador com o passar do tempo e experienciará um roteiro completo 
para conduzir grupos em diferentes formatos e metodologias. Este 
processo servirá também para reciclar suas habilidades e ajudará a 
rever seu progresso a cada ano.



Objetivos

Roteiro

A formação de facilitadores do Hatlas Institute passa por um rigoroso 
processo para assegurar qualidade e consistência. Quando clientes 
compram soluções e serviços de aprendizagem, querem toda a garantia 
para que possam pisar em terreno firme em seu progresso. Desta forma, 
cada etapa do processo de formação do facilitador é acompanhada e 
validada.

Temos como objetivo elevar o nível de qualidade e de resultados de 
treinamentos e processos de aprendizagem por meio de facilitadores de 
1ª linha.

Fase 1
 

Fundamentos e
Competências

Duração:
3 dias de 

8 horas cada

Material:
Caderno de campo

Exercícios
Validações técnicas

• Conceitos fundamentais  sobre treinamento e facilitação
• A espiral da aprendizagem
• Os métodos de aprendizagem
• Estilos de aprendizes e envolvimento
• Processos de engajamento
• As 10 competências essenciais
• Construção de ambiência 
• Gestão de níveis de energia
• Desenvolvimento de grupo e contexto
• 15 métodos de Coaching aplicado
• Usando campos de progresso

Fase 2

Habilidades e
Manejo 

Duração:
3 dias de 

8 horas cada

Material:
Lab class

Testes
Validações experimentais

Certificação

• Domínio de ambientes
• Habilidades interpessoais
• Interatividade
• Ritmo
• Resiliência
• Consolidação técnica
• Técnicas de transferência
• Escala de inferência
• Manejo presencial e virtual
• Variações metodológicas



                     

Coordenação 
técnica

Louis Burlamaqui

Administrador, especializado em Psicologia, foi master trainer por 20 anos de empresa global, nos últimos 27 

anos formou centenas de treinadores em diversos países, treinou diretamente mais de 30.000 profissionais no 

Brasil, atendeu 30 das 200 maiores empresas no Brasil, foi premiado por três vezes o Trainer nº 1 do mundo em 

empresa global,  tem dezenas de formações que incluem Presence Coaching/EUA, InsideOut Coaching/EUA, 

Metacoaching ISNS/EUA, Master Trainer Carnegie University/EUA, Energética do Psiquismo DEP/SP, Quantum 

Activism - Amit Goswami/EUA, entre outras.  Mestre da Academia Hatlas de Liderança, Diretor de Marketing 

da JOELMIR Storytelling, Diretor da Merope Books, Diretor de Conteúdo da Edusense, CEO da InsideOut 

Development Brasil.  Autor dos livros  “FLUA” e “A Arte de Fazer Escolhas”.

Esta certificação em facilitação será concedida mediante:

100% de presença
70 pontos no quesito retenção

70 pontos na validação experimental
Grupo de 6 a 12 pessoas
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hatlasinstitute

Central Office - Learning Center
Rua Bernardo Guimarães, 245 · 16º andar · Funcionários

Belo Horizonte · MG · Brasil
(31) 4103-2420 · atendimento@hatlasinstitute.com
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