Imersão em Facilitação
pela Abordagem
Centrada na Pessoa

O Núcleo de Aprendizagem Syntese convida para a nova edição da
Imersão em Facilitação na versão online – uma ponte entre
aprendizagem significativa e educação centrada no estudante.
A Imersão em Facilitação é a única no mercado que tem como base a
Abordagem Centrada na Pessoa, desenvolvida pelo psicólogo norte
americano Carl Rogers.
Desde 2015 trabalhamos com facilitadores para atuar inspirados nos
princípios desta abordagem humanista.
Toda a experiência é um convite para viver a facilitação por meio de
uma aprendizagem significativa, conhecendo e praticando diversas
metodologias.
O desenho do programa foi criado para ampliar seu horizonte de
atuação profissional. Acreditamos que a capacidade de fazer emergir
os saberes e conhecimentos em grupos é uma habilidade essencial
para responder aos desafios atuais.

Ambientes
Virtuais
Aprendizagem
Significativa

A dinâmica das pessoas e organizações
tornam o papel de facilitador essencial
para o cenário volátil, incerto e
impermanente.
Nesta imersão, você será convidado a
estimular a auto análise e desenvolver

uma postura facilitadora para fazer
emergir o melhor de cada pessoa e de
cada grupo.

* Esta é uma Imersão diferenciada pois está
baseada nos princípios da Psicologia Humanista,
aliando reflexões conceituais e filosóficas com
práticas, metodologias e ferramentas.
* Formato híbrido, com mais de 6 horas de EAD -

Por quê
participar
desta
experiência?

conteúdo assíncrono, onde você aprende em seu
próprio ritmo, onde, quanto e quando quiser.
* Você terá acesso à conhecimentos que foram
construídos por vasta vivência prática nos mais
variados contextos. O conteúdo foi sistematizado
para que você se aproprie, ampliando seu
repertório e aumentando a sua confiança como

facilitador de grupos.
* Esta experiência pode ser realizada para grupos
abertos, com o benefício da diversidade e riqueza
dos compartilhamentos; ou para grupos fechados,
com o benefício do fortalecimento do time e
aprofundamento das práticas.

Você poderá aperfeiçoar o desempenho profissional, seja ele qual for, pois será possível
desenvolver habilidades de liderança, escuta, empatia, colaboração;
além de conhecimentos para apoiar processos em grupo.

*Gestores de equipes
*Gerentes de projeto
*Facilitadores de Treinamento
*Instrutores
*Profissionais de RH

Para quem
é indicado

*Profissionais de Comunicação
*Profissionais de Educação
*Business Partners
*Profissionais de T&D
*Professores
*Coaches
*Consultores
*Gestores de equipes remotas
*Psicólogos

Projeto de
Aprendizagem

Você será convidado a criar uma experiência de
aprendizagem aplicando o que aprendeu e
integrando com sua experiência.
Você receberá mentoria para isso, se desejar.
Este projeto é o ponto alto da jornada
pois além de superar o desafio de ir
além e aplicar o conteúdo, o ambiente
de acolhimento e estímulo que são
criados estimulam seu desenvolvimento
e auto confiança.

Conteúdo
Esta é a estrutura proposta, que poderá ser customizada conforme
demandas e características de cada grupo:

Módulo 1: Contrato de aprendizagem, Jeito de ser. Educação, Posturas e
Princípios da ACP

Módulo 2: Metodologias ativas, CAV, Estruturas Libertadoras.
Módulo 3: Estilos de Aprendizagem, Plano de Aula, Canvas da Facilitação.
Módulo 4: Projetos de aprendizagem: facilitação na prática
Módulo 5: Projetos de aprendizagem: facilitação na prática

Módulo 6: Projetos de aprendizagem: facilitação na prática

Carga Horária Total: 24 horas:
18h conteúdo síncrono, 6h assíncrono
possibilidade de 2h mentoria on line

Próxima turma
19 agosto

26 Agosto
02 Setembro
09 Setembro
16 Setembro
23 Setembro

Saiba mais:

www.nucleosyntese.com.br

Quem facilita:

Marina Mazi
Mestre em Administração e Psicóloga com mais de 25
anos de experiência em desenvolvimento humano e
organizacional. Implantou projetos de Assessment,
Coaching, Universidade Corporativa, Desenvolvimento de
Liderança, Avaliação de Desempenho, Sucessão, Clima
Organizacional, Gestão por Competências, e-Learning,
Programas de Estágio e Inclusão de Pessoas com
Deficiência, além de ter atuado como business partner em
RH.
Pós-graduada em Gestão de Negócios e Administração de
Recursos Humanos, é especializada em grupos operativos e
psicodrama pedagógico, além de várias formações em
Consultoria e Coaching, sendo certificada como SALC
(Senior Action Learnig Coach ) pelo WIAL, e ACC (Associate
Certified Coach), pelo ICF.

https://www.linkedin.com/in/marinamazi/

Quem facilita:

Ana Paula Moreno
20 anos de experiência em empresa de comunicação
em cargo executivo.
Vivência em gestão de negócios e pessoas, formação
e desenvolvimento de equipes.
Atualmente facilitando processos de aprendizagem e
formando multiplicadores de treinamento no ambiente
presencial e online, auxiliando no desenho de treinamentos
que tenham o participante no centro do aprendizado.
Mentora para consultores com foco no desenho de
treinamentos e mentoria para profissionais em transição
de carreira.
Gestão e curadoria do Núcleo de Aprendizagem Syntese.
Publicitária, Facilitadora Certificada em Segurança
Psicológica de Times, Pós graduada em Coaching
Holistico – UNIFESP
Action Learning coach pela WIAL.

https://www.linkedin.com/in/anapaulamoreno/

Quem facilita:

Alexandre Moreno
Agrônomo por formação e educador por ativismo e
coração.
Pai do Felipe e Manuela – seus maiores amores.
Agrônomo por formação e educador por ativismo e
coração.
Pós-graduação em Administração de Marketing, mestrado
em Gestão de Pessoas e pós-graduação em coaching
holístico pela Medicina Tradicional Chinesa.
Em 2003, idealizou e fundou a Syntese Educação
Corporativa, uma empresa que facilita processos de
aprendizagem pela Abordagem Centrada na Pessoa. Em
2018, escreveu o livro Facilitação, um jeito de ser. No final
de 2020, lançou com outros autores o livro Sobre Ser. Foi
professor de pós-graduação da FAAP e MBA FIA por dez
anos.

https://www.linkedin.com/in/alexandre-borges-moreno-8b658421/

