
 

 

 

 

 

 

 

SOBRE O CURSO 

Fomentar a capacidade de desenho e realização de 
conversações eficazes e significativas em 
instituições, num contexto em que as 
competências conversacionais incidem cada vez 
mais no sucesso dos objetivos almejados e na 
possibilidade de viabilizar as utopias que mobilizam 
cada um de nós. 

Essa é a finalidade deste Curso – inserido na 
tendência de mudanças quanto à forma de gestão, 
vivenciadas pelas instituições nas últimas décadas, 
e que apontam para: 
� maior horizontalidade nas relações 
� delegação por resultados 
� trabalho em equipes flexíveis, muitas vezes 

multidisciplinares 
� importância crescente do relacionamento em 

rede 

De nossa parte, acrescentamos o desejo de 
contribuir para converter alguns princípios em ação 
e experiência concreta no cotidiano institucional:  
� participação responsável 
� respeito à diversidade 
� transparência 

A ideia é valorizar a vivência democrática no 
interior das instituições e dar sentido real aos 
princípios éticos. 

O CURSO DE FORMAÇÃO DE MODERADORES é dirigido 
principalmente a órgãos do setor público – 
municipal, estadual, federal – ONGs e a 
profissionais que trabalham com esse público.  

Foi concebido em 1994 por Heloisa Nogueira, Klaus 
Schubert e Flora Oliveira. Desde então, tem 
passado por um contínuo aperfeiçoamento, nas 
mais de 50 vezes em que foi ministrado no Brasil, 
outros países de América Latina e Angola, 
formando mais de 1.200 moderadores no decorrer 
desses anos. 

AS INSPIRAÇÕES 

Três principais fontes deram origem a este Curso: 

1. TÉCNICAS DE MODERAÇÃO GRUPAL E DE VISUALIZAÇÃO 
– inspirados nas metodologias da empresa 
alemã METAPLAN, que visam promover a 
efetividade das reuniões e, ao mesmo tempo, 
garantir espaços de participação, transparência 
e imparcialidade na condução de discussões 
grupais. 

Nos últimos anos, incorporamos ao Curso 
novas correntes no campo da moderação – 
conhecidas como The Art of Hosting – que 
introduzem metodologias com maior 
protagonismo dos participantes: Open Space, 
World Café e suas variações. 

2. ONTOLOGIA DA LINGUAGEM – nosso principal pilar 

conceitual interpreta o ser humano como um 
ser eminentemente lingüístico. Disciplina e 
instrumento para o coaching ontológico, foi 
desenvolvida por Rafael Echeverría, Julio Olaya, 
Fernando Flores e Humberto Maturana (Chile), 
com foco nos fenômenos da comunicação e 
das relações humanas. Consideramos esta 
ferramenta central para a formação de pessoas 
que lidam com processos conversacionais em 
instituições. 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – as metodologias e 
seus desdobramentos para o desenvolvimento 
institucional, área na qual adotamos 
primordialmente a proposta de Carlos Matus 
(PES), articulada com novos conceitos que vem 
surgindo na discussão sobre planejamento nos 
últimos tempos. 

Além dessas disciplinas, desenvolvemos com 
exclusividade o FIO CONDUTOR, que permite 
desenhar processos grupais de um jeito maleável e 
adequado às necessidades específicas de cada 
grupo ou assunto.  
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Nele são definidas as perguntas que vão guiar a 
discussão, as técnicas de moderação a serem 
utilizadas e os resultados/produtos que se 
pretende obter. 

Único a encadear todas essas disciplinas, este 
Curso tem se mostrado altamente poderoso 
para lidar com a atual complexidade do mundo 
institucional. 

RESULTADOS ESPERADOS 

A partir de um conjunto de técnicas e 
instrumentos que podem ser articulados 
criativamente de acordo com as necessidades de 
cada grupo, os facilitadores por nós formados 
estarão aptos a atuar de modo flexível em suas 
instituições e com seu leque de parceiros. 

Os alunos diplomados saem com os 
conhecimentos necessários para propor, 
desenhar e moderar diferentes tipos de 
discussão grupal, em especial:  

� Reuniões simples ou de rotina 
� Processos de norteamento, planejamento 

estratégico e operacional; planejamento de 
projetos específicos 

� Processos de monitoramento e avaliação 
� Processamento de problemas ou 

aprofundamento de debate sobre um tema 
� Análise de rotinas e fluxos de trabalho 
� Processamento de problemas institucionais 
� Articulação de atores e redes de 

relacionamento 
E, em geral, facilitar a comunicação entre as 
pessoas e fomentar a criatividade grupal. 

CONTEÚDOS 

O Curso está baseado em treze unidades de 
conhecimento que reúnem princípios éticos, 
conceitos e técnicas que o facilitador deve 
conhecer e saber aplicar para moderar processos 
grupais. Esses conteúdos estão assim 
distribuídos:  

CONHECIMENTOS BÁSICOS: conjunto de 
fundamentos nos quais se assenta nossa 
proposta 
� Moderação: concepção, princípios, ética e 

regras 
� Processos grupais: áreas de observação de 

fenômenos típicos – fases, papéis e técnicas 
de dinâmica grupal 

� Comunicação humana nas instituições: 
instrumental para a observação e a 
intervenção nas formas de comunicação e 

relacionamento entre pessoas no âmbito do 
trabalho, a partir da Ontologia da Linguagem  

TÉCNICAS GERAIS DE MODERAÇÃO 
� Técnicas de Pergunta 
� Visualização 
� Fio Condutor: o encadeamento de perguntas 

da moderação 
� O trabalho em subgrupos e técnicas de 

hosting 

� Momento Inicial e Momento Final – etapas 
críticas do processo conversacional 

DESENHO E PREPARAÇÃO DE EVENTOS GRUPAIS 

� Roteiro da Atividade 
� Conversação / Contrato com o Cliente 
� Elaboração de Relatórios 
� Mapa de abordagem de um tema (mind 

mapping) 

CONCEPÇÃO E ESTRUTURA 

A pedagogia construtivista orienta o Curso: 
durante o processo de aprendizagem, os 
conceitos e habilidades específicas vão sendo 
apresentados, vivenciados e construídos passo-
a-passo. Assim, ao final do Curso, o participante 
tem a possibilidade de compreender, se 
apropriar e aplicar o conjunto de princípios, 
conceitos e técnicas constitutivos de um 
processo de moderação grupal.  

Neste Curso teórico-prático, os alunos exercitam 
habilidades específicas relativas ao desenho e à 
moderação e vivenciam situações similares 
àquelas com as quais provavelmente vão se 
deparar numa experiência real.  

Aulas presenciais são ministradas em 11 dias – 
cerca de 100 horas – num período de 
aproximadamente dois meses, estruturadas em 
dois Módulos:  

MÓDULO 1 (6 DIAS): Moderação e Técnicas Gerais 
de Moderação 

No intervalo entre as duas etapas, cada 
participante desenvolve uma série de tarefas, 
que incluem a leitura de material didático, a 
elaboração de Fios Condutores e a moderação 
de uma reunião – que implica em 30 horas de 
trabalho aproximadamente. 

MÓDULO 2 (5 DIAS): supervisão e discussão das 
tarefas de casa, Desenho de Conversas nas 
Instituições, Processos Grupais, Preparação e 
Finalização de Eventos Grupais  

O Curso está desenhado para 24 participantes, 
que são supervisionados por três professores, 



visando garantir o acompanhamento do 
processo de aprendizagem. Tal dinâmica 
demanda a presença do aluno em tempo 
integral, o que significa dedicação exclusiva 
durante os 11 dias programados. 

A certificação final depende de três critérios 
definidos previamente: 

� Participação integral nos dois Módulos 
� Realização das “tarefas de casa”: leituras e 

moderação de um processo grupal 
� Desempenho durante o Curso, habilidades e 

atitudes na relação com grupos 

MATERIAL DIDÁTICO 

A equipe docente elaborou um extenso e 
detalhado material didático especialmente para 
este Curso: Caixa de Ferramentas do Moderador, 
contendo as 13 unidades temáticas e conceituais 
apresentadas no Curso. Esses documentos são o 
resultado de um importante esforço de reflexão 
e de sistematização de nossa experiência e das 
principais fontes que inspiram nossa proposta.   

O que o participante recebe no Curso: 

� Caixa de Ferramentas do Moderador e 
Caderno de Fichas – material didático  

� Maleta do Moderador – kit completo com 
materiais para a realização da tarefa de 
moderação 

� Diploma de Moderador de Processos de 
Discussão Grupal – condicionado à 
participação integral nos dois Módulos e à 
realização das tarefas solicitadas 

PARA QUEM É DIRIGIDO  

� Profissionais que trabalham com pessoas e 
grupos – público interno ou externo – em 
planejamento, formulação de projetos 
sociais, articulação de atores, fomento de 
redes e fóruns, etc. 

� Pessoas envolvidas em projetos de âmbito 
social 

� Profissionais que gerenciam equipes e 
coordenam reuniões 

� Pessoas que gostam e valorizam o trabalho 
participativo com grupos 

 

 

 

 

DATA E LOCAL 

MÓDULO 1: 19 de agosto, segunda feira (às 
8h30), até 24 de agosto, sábado (às 18h) 

MÓDULO 2: 14 de outubro, segunda-feira (às 
8h30), até 18 de outubro, sexta- feira (às 18h) 

Visando a efetividade do processo de 
aprendizagem e uma maior integração entre os 
participantes, o Curso é realizado em regime de 
imersão no Hotel Sant’Anna em Amparo, SP.  
Site: www.hotelsantanna.com.br  
Telefone: (19) 3808 7500 

CUSTOS 

CURSO: R$ 6.200,00 
Aulas, supervisão individual das tarefas, 
material didático, material de trabalho durante o 
Curso e despesas com pessoal de apoio.  

Taxa de reserva de inscrição: R$ 500,00 
(descontada do valor total do Curso) 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

� Parcela única:  
R$ 6.200,00 (ou Nota de Empenho) 
15/07/2013  

� 2 parcelas: 
R$ 3.100,00 – 15/06/2013 
R$ 3.100,00 – 15/07/2013 

� 3 parcelas: 
R$ 2.100,00 – 15/05/2013 
R$ 2.100,00 – 15/06/2013 
R$ 2.000,00 – 15/07/2013 

Não existe “meio pagamento”: se, por algum 
motivo, o aluno não puder participar do 
MÓDULO 2, o pagamento integral continua 
sendo obrigatório. 
 
HOTELARIA (pacote / por pessoa):  
R$ 3.055,25 (apartamento duplo) 
R$ 4.513,30 (apartamento single) 
11 pernoites com café da manhã, almoço, jantar, 
2 coffeebreaks diários e uso das dependências 
do hotel. 

A disponibilidade de apartamentos duplos está 
vinculada à ordem de inscrição no Curso. 



O participante ou a instituição a que pertence 
deve efetuar o pagamento diretamente ao hotel 
no final de cada Módulo, por meio de depósito 
bancário ou cartão de crédito. 

ATENÇÃO: a eventual ausência do aluno não o 
isenta de pagamento pela hospedagem, 
segundo contrato firmado entre o hotel e a 
H+K.  

MÓDULO 1 
� Entrada: domingo, 18/8, a partir das 16h. 
� Saída: sexta-feira, 24/8, às 18h. 

MÓDULO 2 
� Entrada: domingo, 13/10, a partir das 16h. 
� Saída: sexta-feira, 18/10, às 18h. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições – vide ficha anexa – devem ser 
feitas até 15 de julho de 2013, com o 
pagamento da taxa de reserva ou nota de 
empenho emitida até essa data, além do termo 
de compromisso assinado pelo participante e 
por um responsável da Instituição. 

O preenchimento das 24 vagas segue a ordem 
de inscrição, garantida após: 
� Pagamento da taxa de reserva 
� Pagamento do Curso à vista ou parcelado 
� Emissão da nota de empenho, no caso de 

órgãos públicos. 
� Termo de compromisso assinado 

Em caso de desistência: 
� Até 19 de julho – devolução de 50% do valor 

pago 
� Após essa data – nenhuma quantia paga 

será devolvida 
� A taxa de reserva não é restituível  
Se porventura ocorrer o cancelamento do Curso 
por iniciativa dos organizadores, os valores 
pagos serão devolvidos integralmente. 

 

QUEM SOMOS 

Klaus Schubert e Heloisa Nogueira são 
formadores com especialização em moderação, 
planejamento e Ontologia da Linguagem. Desde 
1995, ministram este Curso no Brasil e em 
diversos países da América Latina.  

Klaus Schubert, economista, foi representante 
da Fundação Friedrich Ebert em vários países da 
América Latina, incluindo o Brasil. Na década de 
90, dirigiu o projeto regional ORPLAFES – 
Programa de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional da Fundação Ebert.  

Heloisa Nogueira, socióloga, tem experiência 
profissional em marketing, pesquisa de opinião, 
gestão e políticas públicas. Foi diretora do 
Instituto Pólis e, nos anos 90, diretora do 
Programa de Planejamento do ILDES-FES.  

Desde janeiro de 2000, quando decidiram criar a 
H+K - Desenvolvimento Humano e Institucional, 
Heloisa e Klaus vêm se dedicando à formação 
nas áreas de moderação e comunicação, bem 
como à assessoria em planejamento e 
desenvolvimento institucional. 

Flora Marin de Oliveira, socióloga, tem 
experiência profissional em planejamento e 
moderação. Foi colaboradora científica no ILDES-
FES e, de 1997 a 2000, Secretária Municipal de 
Planejamento da Prefeitura de Santo André. Tem 
atuado como consultora em planejamento 
estratégico e desenvolvimento institucional.  

Helena Oliveira, jornalista de formação, 
especializou-se em práticas corporais chinesas e 
Danças Circulares – e desenvolve essas 
atividades com os participantes do Curso. 

Anna Christina Nogueira, psicóloga, é 
responsável pela organização e gestão do Curso. 
   

 

 

Para maiores informações, 
contatar Christina 

(11) 3085 2693 
(11) 97548 8802  
 (11) 3064 6144  

ou 
annachristina.nogueira@gmail.com 

heloklau@uol.com.br ,  
klaus.schubert@uol.com.br 



 

 

 

Heloisa Nogueira 
e Klaus Schubert 

Rua Desembargador Mamede 299 
01444-030 São Paulo, Brasil 

Tel: ++5511- 3064 6144 
klaus.schubert@uol.com.br 

Informações Cadastrais 
 

Nome: H+K Desenvolvimento Humano e Institucional Ltda. 

Endereço: Rua Desembargador Mamede, 299 

01444-030 Jardim Paulistano, São Paulo 

Telefone: 0**11 – 3064 6144 

e-mail heloklau@uol.com.br 

CNPJ 62.026.802/0001-28 

Código de atividade 

econômica 

74.99-3-99 

Outros serv. prestados principal empresas 

Código de natureza 
jurídica 

211-9 Sociedade Civil com Fins Lucrativos 

CPF dos sócios Heloisa Nogueira      000.592.438 - 30 

Klaus Schubert         157.716.578 - 08  

 

H+K 

Conta Bancária 

CNPJ 

HK Desenvolvimento Humano e Institucional Ltda 

Banco Itaú, Agência 0393, Conta Número 47 534-8 

62.026.802/0001-28 

 

 

Hotel Sant’Anna Hotéis e Restaurantes Ltda. 

Conta Bancária Banco Itaú, Agência 8849, Conta Número 01 569-1 

CNPJ 09.072.824/0001-41 

 


