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Desenvolvimento 
de Pessoas

Treinamento

O treinamento é orientado para o presente e o desenvolvimento de 
pessoas, para os cargos futuros. 

Melhorar as 
habilidades 

Novas capacidades 
de habilidades

(NISHIO; BAPTISTA, 2009)



 Visa à atualização e ao aperfeiçoamento de habilidades;

 Aumento da motivação;

 Efetividade nas atividades;

 Potencializa o conhecimento;

 Rapidez no processo de mudança e organização;

 Inovação.

(NISHIO; BAPTISTA, 2009)



Identificação da necessidade de treinamento.

Estratégia de treinamento.

Planejamento de treinamento.

Realização do treinamento.

Avaliação e análise dos resultados.

ETAPAS DO PROCESSO DE TREINAMENTO

(NISHIO; BAPTISTA, 2009)



O programa de treinamento deve
utilizar estratégias de treinamento
vivenciadas, interativas e participativas.

(NISHIO; BAPTISTA, 2009)





 O que eu ouço, eu esqueço;

 O que eu ouço e vejo, eu me lembro;

 O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a

compreender;

 O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo

desenvolvendo conhecimento e habilidade;

 O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria.







QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL
COMPETÊNCIA

GESTÃO DO 

TRABALHO

(LIMA, 2005)



(LIMA, 2005)





Sem a aprendizagem não seríamos capazes de

funcionar como pessoas e membros de um grupo, ou

sociedade.

(ELIAS, 2001)



Processo dinâmico na construção da aprendizagem 

(PIAGET, 1995).

A aprendizagem ocorrem de modos distintos para as 

pessoas (VYGOTSKY, 1999)

Experiências educativas prévias sobre a assimilação do 

conhecimento novo (AUSUBEL et al, 1980)



“Nunca houve tanta gente no mundo, e a

grande maioria quer ser educada. A procura

não pode ser satisfeita com a mera construção

de mais escolas e com a formação de mais

professores. A própria educação precisa se

tornar mais eficaz” (SKINNER, 1972, p.27).



O professor, que deixaria de ser um “apresentador 

de matérias” (SKINNER, 1972, p.27)

“... nem os professores podem ensinar

suficientemente bem, (...) nem os alunos podem

aprender suficientemente bem quando mal

ensinados” (SKINNER, 1991, p.118). Diz que

“... necessitamos de escolas em que os

professores disponíveis possam ensinar os

alunos a desenvolver com sucesso uma ampla

variedade de habilidades” (SKINNER, 1991,

p.118),



O professor, que deixaria de ser um “apresentador 

de matérias” (SKINNER, 1972, p.27)



“(...) o computador é a máquina de 

ensino ideal. No entanto, tende-se a 

utilizá-lo como um substituto das 

aulas e como artifício para ensinar 

classes numerosas, tal como um 

professor o faria” (SKINNER, 1991)



FORMAS DE TREINAMENTOS PERMANENTE 

(NISHIO; BAPTISTA, 2009)









Job rotation



On the job

“padrinho/madrinha”



“Orientação personalizada que visa ao aperfeiçoamento de 
determinada competência comportamental. Indicada para pessoas em 

posição de liderança.”





A utilização de situações reais ou simuladas da prática

profissional garante uma aproximação imediata da

aprendizagem ao mundo do trabalho, favorecendo a construção

de novos saberes a partir do reconhecimento da prática em

questão.



Aulas Práticas e de laboratório



Ex.: Jogos de erros, quebra cabeça, filmes.







Ensino com



Ensino com







Pequenos grupos com uma só tarefa

Pequenos grupos com tarefas diversas

Grupos com interação horizontal e vertical (Painel Integrado)

Grupo de verbalização e grupo de observação

Diálogos sucessivos

Grupos de oposição

Pequenos grupos para formular questões

Seminário



Leitura de manuais e protocolos.







Correio Eletrônico



Ex. Grupo de Facebook.



CMEduca











 Diminuição de tempo e ao custo em comparação com treinamentos 

convencionais;

 alcança uma grande quantidade de profissionais;

 Flexibilidade de horário;

 Não há necessidade de afastamento do trabalho;

 Alto grau de motivação;

 Monitoramento do colaborador;

 Acompanhamento do aprendizado.



www.ead.liga.org.br

http://www.ead.liga.org.br/


Objetivo:

- Nivelar o conhecimento entre os profissionais em relação as

normas, rotinas, procedimentos, protocolos institucionais;

- Integrar os novos profissionais nas suas funções e no contexto

institucional, favorecendo o alcance das metas e mantendo a

qualidade dos serviços prestados e segurança dos pacientes e

dos colaboradores.

TREINAMENTO ADMISSIONAL / INTEGRAÇÃO



Curso  do Departamento de Ensino



- Role Playing;

- Simulação Realística;

- Problematização;

- Pombo Correio;

- WhastApp;

- Vídeo;

- Quebra-cabeça;

- Jogos educativos (tabuleiro);



Horas: a empresa define.
*Registro



Se a avaliação focalizar apenas os aspectos cognitivos (saber) e/ou as

habilidades e destrezas (fazer), a inadequação desse processo estará

mantida, uma vez que reduz e fragmenta a avaliação de competência.

(LIMA, 2005)













 Inexistência de um modelo único;

 Apostar na complexidade entre vários modelos;

 Flexibilidade;

 Desenvolvimento de uma equipe qualificada.

Considerações Finais 





@kleytonmdrs

kleyton_medeiros@hotmail.com

(84) 99902-6430


