


APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

O Curso de Facilitação Virtual Avançado é uma excelente oportunida-
de para pessoas que já atuam com facilitação virtual e querem  apri-
morar seu  trabalho, tornando-o mais eficaz, criativo e engajador.   

Serão quatro semanas com encontros virtuais interativos e em tem-
po real mais atividades assíncronas de aprofundamento e estudo.  No 
curso, você:

•  aprenderá com exemplos reais de facilitação virtual;

• terá o com o acompanhamento da equipe da Matres para lhe 
guiar na sua trajetória de aperfeiçoamento pessoal e profissional;

• encontrará um ambiente seguro para praticar a facilitação virtual;

• aprenderá a adaptar e facilitar dinâmicas de facilitação do pre-
sencial para o virtual;

• aprenderá com a prática de facilitação da turma ao mesmo tem-
po em que vivencia as dinâmicas. 

No processo de aprendizagem, haverá troca de experiências entre 
quem participará da turma e a orientação das professoras e facilitado-
ras sêniores Andrea Zimmermann e Renata Navega que têm 20 anos 
de experiência, mais de 500 facilitações de processos colaborativos 
nacionais e internacionais.  



COMPETÊNCIAS E TÓPICOS DE APRENDIZAGEM

Ao final do curso, você será capaz de:

1. Planejar uma facilitação virtual com dinâmicas interativas;

2. Adaptar e criar dinâmicas para facilitação virtual (Café Mundial, Mercado de   
 Informações, Vitalizadores e Avaliações de Oficinas);

3. Criar templates no Miro para facilitação virtual;

4. Aplicar técnicas e dinâmicas para maximizar o engajamento dos participantes       
no ambiente virtual;

5. Facilitar o Café Mundial Virtual;

6. Facilitar o Mercado de Informações Virtual;

7. Utilizar a ferramenta Spatial Chat para dinâmicas mais interativas                               
 no ambiente virtual;

8. Preparar atividades síncronas e assíncronas;

9. Preparar vídeos tutoriais;

10. Estruturar o processo de desenvolvimento para facilitação virtual.



PARA QUEM É ESSE CURSO?

Facilitadores ou outros profissionais com experiência ou curso básico em FACILITAÇÃO 
VIRTUAL que desejam aprimorar seus conhecimentos e habilidades.  

Para participar da turma é preciso fazer um teste de conhecimento. A  É simples e rápido. 
CLIQUE AQUI. 

ESTÁ EM DÚVIDA SE O CURSO É PARA VOCÊ? 
Entre em contato conosco!

https://forms.gle/Zz7gG1NnQLMvGgTR8
mailto:cursos%40matres.com.br?subject=


NOSSA ABORDAGEM METODOLÓGICA

O curso foi elaborado a partir da perspectiva do aprender fazendo em que o participante 
é protagonista do seu aprendizado. Assim, prepare-se para encontros criativos e inte-
rativos, salas de aula invertidas em que o participante facilitará uma técnica ao mesmo 
tempo em que aprende novos conteúdos e colabora no desenvolvimento dos seus 
colegas de turma. 

Veja abaixo nossas principais estratégias de ensino e aprendizagem:

EXPOSIÇÕES DIALOGADAS E CONSTRUÇÃO COLETIVA PARA A 
CONSTRUÇÃO DO APRENDIZADO;

TRABALHO COM EXEMPLOS DE PROJETOS REAIS DE FACILITAÇÃO VIRTUAL;

SIMULAÇÃO DA FACILITAÇÃO EM GRUPOS (PLANEJAMENTO ASSÍNCRONO E 
EXECUÇÃO EM AULA);

VIVÊNCIA DAS TÉCNICAS QUE APRENDERÁ A FACILITAR;

ORIENTAÇÕES PERSONALIZADAS PARA SEU DESENVOLVIMENTO 
ENQUANTO FACILITADOR/A;

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.  Planejamento e facilitação de oficinas virtuais.

2.  Criação e adaptação de dinâmicas  para  facilitação virtual.

3.  Elaboração de templates ou modelos no Miro para facilitação  
  virtual.

4.  Facilitação com o Spatial Chat. 

5.  Facilitação assíncrona - o que é, seus desafios e quando utilizar. 

6.  Criação de vídeos tutoriais.

7.  Solução integrada de desafios e problemas na prática da   
  facilitação remota.

8.  Engajamento do grupo em trabalhos colaborativos virtuais. 

https://spatial.chat/


CARGA HORÁRIA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Horário
9h às 12h

Carga horária
30h (15 horas de aulas interativas + 15 horas de atividades assíncronas)

Certificação mediante participação em, pelo menos,
4 módulos e realização dos exercícios indicados pelas professoras. 

5 MÓDULOS

21
JUL

23
JUL

30
JUL

6
AGO

13
AGO



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, ge-
renciamento de projetos, moderação e ges-
tão participativa, monitoramento e avaliação 
de projetos para o governo, organismos in-
ternacionais e organizações não governa-
mentais. Como educadora, desenvolve me-
todologias de aprendizagem em diferentes 
áreas de conhecimento tais como Facilita-
ção de Processos Participativos e Gestão de 
Projetos de Cooperação Sul-Sul.  É coautora 
dos Guia Fluxo Matres de Facilitação e  Guia 
Fluxo Matres de Facilitação Virtual. 



FACILITADORAS DA 
APRENDIZAGEM

Andrea Zimmermann

Mestre em Desenvolvimento Sustentável, 
Geógrafa e Facilitadora há  20 anos.  É con-
sultora em nível internacional, trabalhou com 
organizações públicas, privadas, não-gover-
namentais 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 modera-
dores.  Recentemente, desenvolveu o Curso 
Avançado em Facilitação Remota na ENAP.  É 
coautora dos Guia Fluxo Matres de Facilitação 

e  Guia Fluxo Matres de Facilitação Virtual. 



As técnicas e ferramentas que aprendemos me ajudaram a organi-
zar 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 de 2018 do Curso de Moderação e Metodologias Participativas)

O que facilitadores e clientes 
falam do nosso trabalho

O curso antecipa desafios e traz um leque de possibilidades para 
soluções para os imprevistos ou resistências dos grupos. E parti-
cipar do curso é vivenciar uma facilitação cuidadosa, eficiente em 
abrir espaços para o diálogo, experimentar dinâmicas bem explica-
das, com tempo adequado e apoiadas em quadros no Miro muito 
criativos e eficientes para o registro de ideias. 
 
Ariana Frances
Servidora Pública, Ministério da Cidadania
(Participante do Curso Avançado de
Facilitação Remota da ENAP - 2020)



INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO

Escolha a melhor forma de
pagamento para você! 

PIX PAGSEGURO
NOTA DE

EMPENHO

R$ 1350 4x de
R$ 375

3x de
R$ 500

2x de
R$ 750

À vista com
10% de desconto

ESPECIAL PARA OS PARTICIPANTES
Guia Fluxo Matres de Facilitação. 

Guia Fluxo Matres de Facilitação Virtual. 

Biblioteca online de Facilitação Virtual com templates do Método Fluxo Matres, artigos e 
vídeos para potencializar e agilizar suas  facilitações. 

Comunidade de aprendizagem de facilitadores para trocar oportunidades de 
aperfeiçoamento e atuação profissional. 



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

mailto:cursos%40matres.com.br?subject=
www.matres.com.br

