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O Programa de Certificação de Formadores busca capacitar profissionais da área da educação como 

formadores de professores e gestores educacionais. Com esta certificação, os formadores poderão 

ministrar cursos oferecidos pela Fundação Lemann em parceria com a Elos Educacional nas escolas, 

redes de ensino e outras organizações que contratem a Elos Educacional em sua região, ou ainda, 

ser um multiplicador em sua rede de ensino 

Além disso, poderá qualificar o seu papel de formador em sua instituição escolar. 

O programa é oferecido e operado pela Elos Educacional. O curso começa com um módulo básico 

de Práticas e Estratégias Formativas, que tem como objetivo o desenvolvimento de competências 

para formar profissionais da área educacional. Após o módulo básico, o cursista poderá continuar o 

módulo avançado com temas ligados à gestão de sala de aula e gestão escolar e que o forma para 

se tornar multiplicador de programas desenvolvidos pela Elos Educacional.  

Este edital é referente à edição do Programa de Certificação de Formadores, que ocorrerá no 

segundo semestre de 2016.  Abaixo seguem mais informações sobre o programa e processo de 

seleção.    

 

1. Estrutura do programa 

Módulo básico: Práticas e Estratégias Formativas 

Busca capacitar profissionais da educação para serem formadores de professores e de gestores 

escolares. Este módulo tem como objetivo habilitar os cursistas para utilizarem as novas 

tecnologias e metodologias que serão apresentadas nos módulos avançados de maneira reflexiva e 

propositiva. 

Serão abordados os seguintes temas:  

 Metodologia de observação de sala de aula como estratégia de formação de professores 

 Elaboração de feedbacks formativos 

 Dinâmicas e estratégias para a formação de adultos (andragogia) 

 Intervenções e boas perguntas para conduzir uma discussão 

 Elaboração de pautas formativas 

 Uso de vídeos para estudo e feedback 

 Estratégias de mentoria para a formação dos gestores 

 Técnicas de oratória 

 O papel do formador no curso EAD 

 Ferramentas tecnológicas para trabalho colaborativo 

 Objeto digital de aprendizagem 

 

Ao finalizar o módulo básico, o cursista estará habilitado para fazer o módulo opcional de Gestão 

para a Aprendizagem.   
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Módulo Avançado: Gestão para a Aprendizagem 

Visa capacitar profissionais da educação para serem formadores dos cursos para professores e 

gestores ministrados pela Elos Educacional. Com este módulo, os certificados poderão oferecer o 

curso, que é voltado ao aprimoramento das práticas do gestor escolar e/ou dos professores. O 

módulo abrange os diversos temas que serão estudados de acordo com os módulos escolhidos por 

cada cursista, de acordo com o foco desejado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Carga horária e formato 

Módulo básico de Práticas e Estratégias Formativas: 50 horas, sendo 16 horas presenciais (divididas 

em dois dias seguidos de oito horas cada um) e 34 horas à distância. Duração total de oito  

semanas. 

Todos os inscritos deverão completar o módulo básico para que possam realizar o módulo 

avançado caso tenha interesse em atuar como formador ou para se aprofundarem nos temas em 

questão. 

Módulo Avançado Gestão para a Aprendizagem: 80 horas, sendo 12 horas de encontro presencial 

(um encontro de oito horas no início do módulo e um encontro de quatro horas para avaliação 

final) e 62 horas à distância. Duração total de 12 semanas.   

A carga horária à distância será cumprida em uma plataforma online. Os participantes receberão 

um login e senha, cujo uso será pessoal e intransferível. 

 

Gestão 

Escolar 

Gestão de 

Sala de Aula 
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3. Horário e local dos encontros presenciais 

Os encontros presenciais acontecerão em dois polos, um na grande São Paulo e um no Rio de 

Janeiro (Niterói), em local a ser confirmado posteriormente. 

O primeiro encontro presencial, que dá início ao curso e ao módulo básico, está previsto para: 

Polo São Paulo – dias 24 e 25 de junho de 2016 

Polo Rio de Janeiro – dias 01 e 02 de julho de 2016  

Reserve esta data na sua agenda! 

O módulo avançado também será iniciado com um encontro presencial, com data prevista para 

Polo São Paulo 03/09 e Polo Rio de Janeiro 10/09 (podendo sofrer alterações, com comunicação 

prévia aos cursistas), e a apresentação do trabalho final, com data prevista para Polo São Paulo 

03/12 e Polo Rio de Janeiro 10/12. 

 

4. Elegibilidade e condições de participação 

Para participar do curso, é importante que o candidato tenha o Ensino Superior completo ou esteja 

no último ano (na área da Educação e afins) e, como diferencial, que tenha experiência na área da 

educação, preferencialmente em funções de gestão e/ou experiência na formação de professores. 

É importante também que o candidato tenha disponibilidade para aprender e para falar em 

público.  

    

5. Investimento 

O valor para o módulo básico Práticas e Estratégias Formativas é de R$ 850,00 e já inclui o material 

impresso para o encontro presencial e o livro A Aprendizagem do Adulto Professor.   

O custo do módulo avançado é de R$ 1.785,00, o valor inclui o material impresso para o encontro 

presencial e livro de acordo com o percurso a ser realizado, acesso a material on-line na plataforma 

de aprendizagem.   

Para o pagamento à vista será concedido desconto nas condições de cheque ou depósito bancário. 

O valor à vista para o módulo básico Práticas e Estratégias Formativas será de R$ 820,00 (depósito 

em conta ou 2 vezes no cheque – entregue pessoalmente no escritório da Elos Educacional) e R$ 

1735,00 (à vista com depósito em conta ou até 3 vezes no cheque – entregue pessoalmente no 

escritório da Elos Educacional) para o módulo avançado. Para pagamento no cartão, o valor poderá 

ser parcelado em até doze vezes. No caso de pagamento com cartão não haverá desconto mesmo 

que a opção seja em parcela única. Caso a matrícula para o módulo básico e o avançado seja feita 

de uma única vez no início do curso o valor para pagamento será de R$ 2500,00 (à vista ou até 5 

vezes no cheque). 
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Para parcelamentos em até 12 vezes, consultar valores no site 

http://www.eloseducacional.com/loja/. 

Os pagamentos com cheque deverão ser efetuados pessoalmente em nosso escritório.  

 

6. Inscrição  

Os candidatos interessados em participar do Programa de Certificação de Formadores deverão 

obrigatoriamente preencher o formulário eletrônico para a primeira fase de seleção clicando no 

link abaixo. As inscrições serão encerradas no dia 31 de Maio de 2016.    

Link do formulário: http://goo.gl/forms/XMJGD30i46 

 

7. Seleção 

Serão selecionados aproximadamente 30 cursistas por turma para esta edição do Programa de 

Certificação de Formadores, a ser realizado no segundo semestre de 2016. O processo seletivo será 

realizado com base no questionário de inscrição preenchido pelos candidatos. O resultado será 

enviado para o e-mail cadastrado no ato da inscrição, no dia 03 de junho de 2016.   

Para confirmar a participação, o candidato deverá efetuar o pagamento do curso no site 

http://www.eloseducacional.com/loja/ até o dia 14 de junho de 2016. Caso haja vagas 

remanescentes, elas serão oferecidas para a lista de espera. 

 

8. Condições e contrapartidas 

É necessário que o candidato tenha acesso à internet para utilização da plataforma de LMS do 

curso à distância.   

Os cursistas deverão arcar com as despesas de hospedagem (se necessário), transporte e 

alimentação no dia do encontro presencial (região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro). A 

participação no encontro presencial é obrigatória para confirmar sua participação no curso.      

O polo deverá ser indicado no ato da inscrição. 

 

 

 

http://www.eloseducacional.com/loja/
http://goo.gl/forms/XMJGD30i46
http://www.eloseducacional.com/loja/
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9. Critérios para certificação 

Para receber o certificado de Formador, os cursistas deverão realizar no mínimo 85% das atividades 

do curso, ter 100% de frequência nos encontros presenciais e nota 9 ou 10 na avaliação final, que 

será realizada após a apresentação de um plano final para uma banca de especialistas. 

Caso o cursista não atinja a nota mínima, mas obtenha mais de 75% das atividades realizadas, 

receberá um certificado como participante, porém não será certificado como um formador 

habilitado para ministrar os cursos, caso haja demanda. 

A conclusão do curso com a certificação habilita o cursista para se tornar um formador mas não 

garante contratação automática para isso. 

Em caso de dúvida entrar em contato pelo e-mail: inscricao@eloseducacional.com 

Tel: (11) 2669-1270 ou (11) 4994-0309 

 

 

10. Cronograma 

 

 
Polo São Paulo Polo Rio de Janeiro 

Período de inscrições 29/04 a 31/05/16 29/04 a 31/05/16 

Divulgação da lista dos aprovados 03/06/2016 03/06/2016 

Efetivação do pagamento 03/06 a 17/06/16 03/06 a 17/06/16 

Presencial do Módulo  

Práticas e Estratégias Formativas 
24/06 e 25/06/16 01/07 e 02/07/16 

Presencial do Módulo  

Gestão para a Aprendizagem 
03/09/16 10/09/16 

Banca final 03/12/16 10/12/16 
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