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O Curso de Facilitação Virtual Iniciante é destinado a facilitadores,
gestores e educadores que desejam desenvolver novas habilidades
para planejar e facilitar reuniões, workshops, webinars e outros eventos online.
Você conhecerá nosso método Fluxo Matres de Facilitação desenvolvido por nossa equipe com 20 anos de experiência em facilitação com
forte engajamento de equipes, em mais de 500 processos colaborativos. São dez passos para realizar uma facilitação fluida e produtiva
com a sistematização adequada dos resultados obtidos.
Serão 6 encontros online interativos em tempo real com as professoras e facilitadoras sêniores Andrea Zimmermann e Renata Navega,
que têm 20 anos de experiência em processos colaborativos nacionais
e internacionais. Cada encontro terá duração de 3 horas. Para enriquecer sua experiência de aprendizagem, haverá também exercícios
individuais e em grupo para realizar de forma assíncrona, ou seja, você
poderá fazê-las no seu ritmo em nossa sala de aula virtual.

COMPETÊNCIAS E TÓPICOS DE APRENDIZAGEM
Ao final do curso, você será capaz de:

1.

Compreender os conceitos, princípios e as vantagens da facilitação virtual;

2.

Entender as diferenças entre facilitação presencial e virtual;

3.

Aprender a planejar trabalhos em grupos
em salas virtuais simultâneas;

4.

Utilizar as funções essenciais de quatro ferramentas de Facilitação Virtual (Zoom,
Google Docs, Mentimeter e Miro);

5.

Analisar os riscos e desenvolver respostas para os desafios da facilitação; e

6.

Estruturar o seu processo de desenvolvimento pessoal como facilitador/a virtual.

PARA QUEM É ESSE CURSO?
Para você que deseja tornar seu trabalho online mais produtivo, fluido, criativo, com alto
engajamento das pessoas envolvidas.
Nossa experiência mostra que, com planejamento, técnicas e ferramentas certas, os
trabalhos online são produtivos, engajadores e criam experiências incríveis.

“Uma facilitadora contribui para a construção de diálogos produtivos quando conduz a conversa seguindo o objetivo, otimizando o
tempo, organizando as falas e oportunizando que todos falem. O
trabalho da Matres se destaca pela capacidade de organização do
Fio Lógico, condução experiente capaz de levar o grupo a atingir os
objetivos estabelecidos e pela elaboração de relatórios objetivos e
eficientes.”
Fabiana Prado
Instituto de Pesquisa Ecológicas

NOSSA ABORDAGEM METODOLÓGICA
O Curso Facilitação Virtual Iniciante é um processo de aprendizagem vivencial integrado
ao estudo de técnicas e ferramentas de facilitação virtual. Nossa abordagem pedagógica inclui:

EXPOSIÇÕES DIALOGADAS E CONSTRUÇÃO COLETIVA PARA A CONSTRUÇÃO
DO APRENDIZADO;
ESTUDO DE CASOS REAIS DE FACILITAÇÃO VIRTUAL PARA MELHOR
COMPREENSÃO DO CONTEÚDO;
EXERCÍCIOS E PRÁTICAS COM FERRAMENTAS DE VIDEOCONFERÊNCIA,
CONSTRUÇÃO COLABORATIVA, PENSAMENTO VISUAL E COLABORAÇÃO
ASSÍNCRONA.
UM AMBIENTE SEGURO PARA EXPERIMENTAÇÃO, SUPERAÇÃO DE DESAFIOS,
INOVAÇÃO E APOIO MÚTUO PARA A APRENDIZAGEM.

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para sua própria produção ou sua construção.”
Paulo Freire

O QUE VAMOS APRENDER
NESSE CURSO?
1. O que é Facilitação Virtual?
•
•
•
•

Os princípios do Processo Participativo.
Facilitador/a Virtual: conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais.
Diferenças entre a facilitação presencial e virtual.
Como melhor aproveitar as vantagens da facilitação virtual.

2. O Fluxo Matres de Facilitação
• Passo a passo da facilitação de um processo colaborativo: Conhecer, criar, planejar,
preparar, acolher, engajar, colaborar, sistematizar, valorizar e aprender.

3. Técnicas e Ferramentas para Facilitação Virtual
• As ferramentas essenciais para facilitar virtualmente: Zoom, MIRO, Mentimenter e
Google Docs.
• Técnicas para brainstorming, trabalhos em grupos simultâneos, construção coletiva,
priorização, tomadas de decisão compartilhada e avaliação participativa.

4. Engajamento para participação em ambiente online
• Leitura de grupo
• Como criar estratégias de engajamento dos participantes.
• Planejamento e uso adequado de atividades assíncronas no processo colaborativo.

5. Desafios e riscos na Facilitação Virtual
• Soluções e recomendações para facilitar situações desafiadoras.
• Como construir uma agenda de aprendizagem do facilitador.

CARGA HORÁRIA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO
6 MÓDULOS
10
SET

17
SET

24
SET

1
OUT

8
OUT

15
OUT

Horário
9h às 12h
Carga horária
26h (18 horas de aulas interativas + 18 horas de atividades assíncronas)
Certificação mediante participação em, no mínimo,
5 módulos e realização dos exercícios.

FACILITADORAS DA
APRENDIZAGEM

Renata Navega
Administradora graduada pela Universidade de Brasília, formada em gerenciamento
de projetos pela Lewis University, Chicago.
É consultora em planejamento estratégico,
gerenciamento de projetos, moderação e
gestão participativa, monitoramento e avaliação de projetos para o governo, organismos internacionais e organizações não governamentais. Como educadora, desenvolve
metodologias de aprendizagem em diferentes áreas de conhecimento tais como Facilitação de Processos Participativos e Gestão
de Projetos de Cooperação Sul-Sul.

FACILITADORAS DA
APRENDIZAGEM

Andrea Zimmermann
Mestre em Desenvolvimento Sustentável,
Geógrafa e Facilitadora há 20 anos. É consultora em nível internacional, trabalhou com
organizações públicas, privadas, não-governamentais e das Nações Unidas. Ao longo
de sua trajetória, integrou suas habilidades e
conhecimentos de facilitação à docência, às
consultorias em planejamento e gestão de
planos, programas e projetos e à sua atuação
como permacultura e educadora ambiental.
Desde 2012, atua na formação de moderadores. Recentemente, desenvolveu o Curso
Avançado em Facilitação Remota na ENAP.

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO

R$ 1440

4x de
R$ 400

3x de
R$ 533

2x de
R$ 800

À vista com
10% de desconto
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PAGSEGURO
PARCELADO

NOTA DE
EMPENHO
PARA
ORGANIZAÇÕES
PÚBLICAS

Escolha a melhor forma de
pagamento para você!

ESPECIAL PARA OS PARTICIPANTES
Guia Fluxo Matres de Facilitação.
Guia Fluxo Matres de Facilitação Virtual.
E mais: Comunidade de aprendizagem de facilitadores para trocar oportunidades de
aperfeiçoamento e atuação profissional.

“As técnicas e ferramentas que aprendemos me ajudaram
a organizar e otimizar as atividades em grupos e me
senti capacitado para realizar facilitação em diferentes
ambientes. Em menos de 6 meses após o curso, realizei
um trabalhado remunerado de facilitação que compensou
financeiramente o meu investimento e me abriu novas
portas para um novo segmento profissional”.
Eric Lassmann
Administrador (Turma 2018)

ATENDIMENTO ÀS INSCRIÇÕES
Fale conosco – 8h às 18h de segunda a sexta-feira
Telefone: +55 61 9 9644-8877
e-mail: cursos@matres.com.br
www.matres.com.br

