7ª TURMA
Curso “formação de instrutores DE ALTO IMPACTO”
(Formando o Formador)
Porto Alegre - RS - dias 19 e 20 de Agosto de 2017
Dupla Titulação
APRESENTAÇÃO
É inegável que estamos diante de uma nova geração. Uma geração de educação formal e cultural incomparável
com qualquer outra. São multitarefas por natureza e conseguem desenvolver vários atributos das áreas afetiva,
cognitiva e psicomotora com enorme facilidade. Estamos falando dos Millennial, ou seja, pessoas que nasceram
entre as décadas de 80 e 90. Possuem hoje entre 18 e 30 anos e que já representam 36% da força de trabalho
nos EUA. Em 2020 serão a metade dos trabalhadores do país.
Se de um ponto de vista são extremamente eficazes no que fazem; visto por outro ângulo, trazem consigo um
desafio para todos os formadores, qual seja, mantê-los atentos diante de suas características marcantes: são
dinâmicos demais, odeiam burocracia e às tradicionais hierarquias.
Então ficam as perguntas:
1.

Como engajar e motivar esta geração?

2.

Como treinar com desempenho um perfil jovem e desafiador?

OBJETIVOS GERAIS
Este curso tem o objetivo de fornecer instrumentais científico-pedagógicos para que os profissionais, em
qualquer área de atuação, que comumente atuam na formação, capacitação e treinamento de pessoas, possam
atuar de forma plena, proporcionando uma melhoria no processo de aprendizagem, em qualquer nível. A
intenção é formar o Instrutor, de modo que tenha um cabedal de conhecimentos necessários para o
desempenho de suas funções e que possa conduzir brilhantemente qualquer tipo de treinamento de sua
especialidade de acordo a um modelo ativo de ensino-aprendizagem e com um alto nível de qualidade.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Desenvolver habilidade técnicas e comportamentais na área do ensino para que as organizações possam contar
com instrutores internos habilitados e capazes de multiplicar o efeito capacitador na organização e assim reduzir
custos da capacitação interna.

DIRIGIDO A
- Profissionais de RH encarregados da área de treinamento e desenvolvimento da empresa.
- Profissionais que ocupam postos (Supervisores, Coordenadores, Gerentes, etc) nos quais constantemente
devam ministrar treinamentos para os colaboradores da organização.
- Profissionais de ensino que procuram a formação de novas habilidades pedagógicas.

- Todo aquele que por suas caracteristicas, conhecimentos e habilidades se responsabilizem da função de
Instrutor e capacitação na organização. Instrutores independentes e empreendedores que estejam dispostos a
superar-se e desejem fortalecer e respaldar suas habilidades para ministrar cursos, conferências, etc.

JUSTIFICATIVA
Diante da rapidez do avanço tecnológico, da constante necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais e da
necessidade do aprendizado ser cada vez mais rápido e utilizável, surge uma demanda de melhora dos espaços
de aprendizagem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

Como funciona o cérebro humano, no que concerne à aprendizagem.

2.

Como se dá as relações grupais nos espaços de aprendizagem.

3.

Quais os obstáculos que podem restringir ou impedir a aprendizagem.

4.

O perfil de um bom formador/instrutor.

5.

Perfis Comportamentais.

6.

Como realizar um feedback produtivo.

7.

Erros mais comuns de um instrutor.

8.

Didática.

9.

Técnicas de Ensino.

10. Uso de ferramentas da Aprendizagem Acelerada.
11. Como realizar palestras de alto impacto.
12. Como realizar um planejamento de aprendizagem (PlanAp).
13. Uso de recursos informatizados como auxílio na aprendizagem.

INSTRUTOR

DALTRO FEIL
É palestrante, consultor e coach certificado pela International Association of Coaching e membro da Sociedade
Latino Americana de Coaching. Possui formação em Psicanálise e Filosofia, com especialização em
Psicopedagogia e Filosofia Clínica. É, também, Hipnoterapeuta certificado pela International Hypnosis Association
- IHA e criador da metodologia CODE MIND. É Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) e Mestre em Operações Militares. Professor em cursos de pós-graduação e empresário. Possui
experiência profissional de quase 30 anos na condução de equipes. Nos últimos anos tem se dedicado ao estudo
da estrutura do pensamento humano, particularmente no campo das relações, liderança e na área do ensino
integral.

International Hypnosis Association Member

INFORMAÇÕES GERAIS
Carga horária: 20 horas
Datas: 19 e 20 de Agosto de 2017
Horário: Das 08:00h às 18:00 h.
Local: Escola de Formação de Vigilantes – COESP –Rua Voluntários da Pátria N 1260 (200 metros da Rodoviária
de Porto Alegre).
Investimento: R$ 400,00 até dia 10/08/2017, após esta data R$ 450,00
Forma de pagamento: À vista através depósito ou transferência bancária e com cartão de crédito, pagamento
processado pelo PayU/BCASH em até 12X através de nossa loja virtual: http://ceasbrasil.com.br/Loja-Virtual.php

Estão inclusos material didático em formato digital (PDF), dupla titulação (FACEI e CEAS).
Almoço não está incluso no valor do curso, sendo integralmente por conta do participante.
CEAS reserva-se o direito de cancelar o curso caso o número mínimo de participantes não seja atingido. Neste
caso, os valores pagos serão devolvidos integralmente.

SISTEMA DE ENSINO
Curso oferecido na modalidade presencial, totalmente formatado com foco na teoria e na prática.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Informações e inscrições: contato@ceasbrasil.com.br / (12) 3522-0126
Em Porto Alegre:
(51) 98111-9721 / enoralmeidagspp@gmail.com – Prof. Ildo Enor de Almeida
(51) 98148-8264 / evandropuhl@hotmail.com – Evandro Puhl
(51) 99816.6586 / rocha@squadraconsultoria.com.br – José Rocha
(51) 9552.8430 / carlos@cindapa.com.br - Carlos Köhler

CURSO INÉDITO NO BRASIL
VAGAS LIMITADAS!
“APRENDA COMO DESENHAR E EXECUTAR CURSOS EFETIVOS PARA O ÂMBITO
LABORAL”

INSTRUTORES “IMPULSORES DA CAPACITAÇÃO, DA QUALIDADE E DA
PRODUTIVIDADE”

A seguir estão alguns trechos de depoimentos de ex-alunos do curso.
“Fui surpreendido, pela excelente didática do prof. Daltro Feil prova que realmente acredita e aplica aquilo que
ensina, também gostei da plataforma de ensino, com fácil usabilidade”.
Rogerio Alves Ferreira
“O curso me surpreendeu positivamente, pois notamos um empenho muito grande por parte do instrutor. O
material apresentado, escrito e em vídeos foram de uma qualidade notável. Ressalto também o elevado grau de
conhecimento e excelente didática do instrutor”.
Islanerson Lubk Mangerona, Gestor de Segurança Privada do Grupo IRON.
“Quanto ao curso entendo que foi um ótimo aprendizado, apontando situações que "sem querer" cometemos.
Dicas recebidas e atalhos oferecidos pelo instrutor serão fundamentais para nossa diferenciação neste mercado
competitivo. Quanto ao instrutor, este por sua vez merece destaque por conseguir passar todo este conteúdo
através de uma linguagem fácil de entender e assimilar. Deveremos ter continuidade com nossas oportunidades
com este palestrante”.
Evando Puhl, Gerente Adjunto Operacional da G4S Vanguarda.
“O curso foi ótimo, e com relação ao instrutor, ótimo. Aprendi muito, foi proveitoso, mas, como disse o Prof.
Dalto Feil é só praticando e estar atento aos detalhes que o desempenho será eficiente”.
Esmael Wiskevoski, Supervisor de Segurança do Grupo Marista.
“Deixo aqui, meu agradecimento pelo excelente curso de Instrutor de Alto Impacto. Curso este que recomendo a
todos os professores e instrutores e ao público em geral. O curso traz uma gama de conhecimento
importantíssimos, que vem a somar e muito. Este curso foi de grande relevância e valia para mim, aprendi
muitas coisa que será utilizado daqui em diante.
Ao nosso professor Daltro, percebi que é um profissional de grande competência, que não mediu esforços, nem
atenção em responder nossas perguntas e dúvidas, esteve sempre pronto para nos atender.
O Professor Daltro, é um dos profissionais que aprendi a admirar pelo conhecimento, dedicação e
profissionalismo em ministrar seus cursos, tem muita experiência naquilo que faz, tendo em vista a busca
constante pelo conhecimento”.
Pablo Cristiano Monteiro Cardoso – Porto Alegre/RS.
“Valorizei minha carreira com esse curso, fica aqui registrado o meu agradecimento especial ao Cel. DALTRO e a
CEAS. Os resultados colhidos a cada dia, com o reconhecimento recebidos dos alunos nessa jornada de Ensinar Aprender !!!”
Alexandre Schaeffer de Menezes – Gravataí/RS

A dupla titulação é sem dúvida, um grande diferencial no
currículo do profissional de segurança.
APOIO

