
PLANO DE CURSO MSOBRFDTTI | PAG1

© 2017 - Todos os Direitos Reservados à MSO Equipamentos® sistema foi construído para ela,
seus respectivos logotipos, assim como a identidade corporativa e de serviços aqui utilizada, são
marcas comerciais da MSO Equipamentos® não podem ser usadas sem permissão.

Plano de Curso
Train the trainer Multiplicador
(Nível I)

Justificativa do curso

O treinamento train the trainer, ou treinando o treinador, foi desenvolvido pela MSO
Equipamentos® para ser usado por empresas dentro do segmento de máquinas e equipamentos que
possuam em sua estrutura corporativa o setor responsável por desenvolvimento humano e
organizacional, conhecido também como DHO. Esta área possui uma divisão de ensino e conta com
o trabalho de instrutores, que são profissionais experientes, conhecem os processos da empresa e
que tem a meta de levar a missão e visão da empresa para todos os seus colaboradores afim de que
a empresa alcance os índices de satisfação dos colaboradores, segurança, meio ambiente e saúde
ocupacional bem como melhorar a performance dos setores e resultado financeiro da empresa.
Como parte do desenvolvimento destes colaboradores o treinamento, train the trainer, é
fundamental para que os instrutores possam desenvolver suas carreiras como profissionais que
desenvolve pessoas. O treinamento train the trainer, auxilia grupos de instrutores experientes a
desenvolverem o conhecimento e as habilidades necessários para se tornarem treinadores dentro
do segmento de máquinas e equipamentos. O treinamento é adequado para instrutores e contribui
para o desenvolvimento de habilidades de treinamento genéricas, o treinamento ainda aperfeiçoa
instrutores experientes para que eles possam oferecer treinamentos internos dentro da empresa
onde trabalha.

Objetivo

Desenvolver conhecimentos e habilidades dos participantes em Train the trainer Multiplicador (Nível
I), através da fundamentação técnica em técnicas de aprendizagem e técnicas utilizadas em projetos
de instrução.



PLANO DE CURSO MSOBRFDTTI | PAG2

© 2017 - Todos os Direitos Reservados à MSO Equipamentos® sistema foi construído para ela,
seus respectivos logotipos, assim como a identidade corporativa e de serviços aqui utilizada, são
marcas comerciais da MSO Equipamentos® não podem ser usadas sem permissão.

Pré-requisitos do participante

Necessário ter ensino fundamental, desejável ensino técnico em mecânica, eletro-mecânica ou
mecatrônica e carteira nacional de habilitação B, preferencialmente classe D, bem como experiência
comprovada ministrando treinamentos técnicos e operacionais.

Público alvo

Preferencialmente, operadores, técnicos e pessoal envolvido na operação, manutenção, transporte,
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais utilizando máquinas e equipamentos
pesados.

Metodologia

O conteúdo do curso será apresentado de forma expositiva através de aula teórica em sala de aula
com a demonstração de fundamentos, técnicas utilizadas para realizar instrução, realização de mini
aulas pelos participantes, supervisionado por instrutor,  e realização de estudos de casos.

Conteúdo programático

• Princípios chave do treinamento;
• Teorias do aprendizado;
• Técnicas de aprendizagem;
• Projeto da instrução;
• Planejamento da instrução;
• Melhoria das habilidades de instrução;
• Desenvolvimento de mini-aulas;
• Desenvolvimento e uso de testes de aprendizagem;
• Formulários utilizados em projetos de instrução;
• Trabalhando com pacote Office:

o Word;
o Excel;
o Power Point;
o Outlook.

• Apresentação prática de trabalho de instrução;
• Discussão do trabalho de instrução;
• Boas práticas em trabalho de instrução.

Bibliografia básica

• Apostila específica MSO Equipamentos®;

Documentação necessária para inscrição

No ato da inscrição o participante deverá ser maior de 18 anos, e apresentar uma cópia do
comprovante de conclusão do ensino fundamental completo, RG, CPF, carteira nacional de
habilitação classe D, comprovante de residência e experiência comprovada ministrando
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treinamentos técnicos e operacionais. É obrigatória a apresentação dos documentos originais para
autenticação das cópias pelo nosso setor de atendimento.

A MSO Equipamentos® reserva-se o direito de cancelar a turma caso não haja número mínimo de
inscritos. A confirmação de inscrição está sujeita à análise de documentos e crédito, no ato da sua
efetivação. O participante deverá ainda aceitar o Termo de Uso e Condições da MSO Equipamentos®.

A MSO Equipamentos® reserva-se ao direito de implantar melhorias durante o desenvolvimento dos
cursos/treinamentos, bem como alterações com o objetivo de promover um melhor aprendizado dos
participantes, sem contrair nenhuma obrigação referente ao escopo do serviço vendido anteriormente. O
objetivo, metodologia, público alvo, pré-requisitos dos participantes, justificativa do curso, conteúdo
programático e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da
publicação, mas podem variar quando este serviço for oferecido para empresas/clientes no caso de
treinamento in company, e estão sujeitos à alteração sem prévio aviso. As ilustrações que foram utilizadas
podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos-padrão.
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Somando conhecimento para multiplicar seus resultados.

Escritório Comercial:
Salvador – Bahia, Av. Antônio Carlos
Magalhães, 2573, Ed. Royal Trade,
sala 1106.

www.msoequipamentos.com.br

