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ELLITE CONSULTORIA | TREINAMENTO | COACHING

Desde 2001 oferecendo soluções em treinamento e
desenvolvimento corporativo diferenciadas e inovadoras.

UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SOLUÇÕES
SOB MEDIDA EM DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO,
EMPRESARIAL E PESSOAL.

Com EXCELÊNCIA E HUMANIDADE ... Única e inovadora em aceleração
de resultados.

Ellite atua com o que há de melhor no mercado em metodologias e
literatura corporativa. Com desenvolvimento de competências e
ferramentas projetadas para atender, com máxima eficiência, as
demandas organizacionais em desenvolvimento empresarial e pessoal.
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FERNANDO MORA
------------ MASTER COACH ------------

Palestrante e Coach com atuação em todo o Brasil desde 2001,
esta entre os grandes nomes de palestrante e treinadores
corporativo, sendo um dos poucos que atuam na metodologia
Andragógica (ensino de adultos) além de treinamentos
empresariais e atendimentos individuais como Coach, com
profissionais e executivos que buscam a mudança em seus
ambientes.

A metodologia de Fernando Mora tem com foco em ativar a
motivação e o melhor nas pessoas, levando todos a refletirem
sobre como usar e desenvolver as competências no dia a dia,
sendo aplicável na vida pessoal ou profissional.

Seu diferencial esta na interação com a plateia, provocando-a e
ativando o encorajamento para o processo de evolução.

Formou centenas de líderes, vendedores, educadores e coaches
pelo Brasil, foi idealizador do treinamento vivencial no Beto
Carrero World.
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 Diretor Fundador Ellite Consultoria;
 Administrador de Empresas ênfase em Marketing – (UNIP

Universidade Paulista);
 Master Executive Coach - (IBC Instituto Brasileiro de

Coaching);
 Master Trainer – (CAC Center For Advanced Coaching);
 GLOBAL MEMBER – (IACT – INTERNATIONAL ALLIANCE

COACHING TRAINING
 Facilitador Metodologia Andragógica – (UNISABIN

Universidade Corporativa);
 Trainer Comportamental - (IFT Instituto Formação de

Treinadores);
 Analista Comportamental – (GCC Global Coaching

Community);
 Formação de Multiplicadores – (Integração Escola de

Negócios);
 Formação em Metodologia Andragógica - (SPEE);
 Formação a Estratégia da Magia Disney – (ABTD/Disney

Institute);
 Idealizador da A ESTRATÉGIA DE UM LÍDER – (Beto Carrero

World).

FERNANDO MORA
------------ MASTER COACH ------------
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FACILITADOR | TREINADOR
------------ FORMAÇÃO ------------

Essa formação inclui novas técnicas e conceitos, potencializando as
habilidades de cada participantes na função de FACILITADOR /
MULTIPLIADOR

 Conscientizar sobre princípios e processos andragógico e suas
possibilidades e oportunidades;

 Qualificar o papel facilitador de aprendizagem no uso da
perspectiva metodológica da andragogia e sua efetividade;

 Promover a compreensão de fenômenos grupais que podem
contribuir para o manejo de situações de aprendizagem em
grupo.

ANDRAGOGIA:
 Conceitos; 
 Aprendizagem x Ensino;
 Técnicas de facilitação.

TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO:
 Técnicas oratória;
 Expressão corporal.

RECURSOS ÁUDIO VISUAIS:
 Como utilizar os recursos;
 Leitura geográfica da sala.

Teoria e prática, com atividades específicas.
Encerramento com apresentação individual 
dos participantes, utilizando as técnicas.
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