
TRE® Brasil 
 

Etapas e critérios para progressão como facilitador TRE®. 

 

1- Facilitador de TRE® 

 

✓ Para ser facilitador de TRE® é necessário concluir a certificação em TRE® conforme o 

programa da formação oferecido no Brasil (inclui a participação nos módulos da formação e 

a conclusão de todas as tarefas exigidas, como práticas pessoais, atendimentos, relatórios, 

sessões pessoais e supervisões). 

 

2- Assistente da Formação: 

 

✓ O facilitador que quiser dar continuidade no seu processo de formação pode se tornar 

Assistente de uma Formação. Para ser assistente ele deve cumprir as seguintes exigências: 

• Ter certificado há pelo menos um ano. 

• Estar mantendo atividades regulares com T.R.E (atendimentos individuais e em 

grupo). 

• Ter realizado no último semestre um mínimo de duas supervisões e uma sessão 

pessoal com um professor antes de iniciar o processo de assistência. 

• Entregar um “currículo” descrevendo sua formação e sua experiência com a TRE®, 

supervisões e sessões pessoais realizadas, congressos e cursos que tenha feito em 

TRE® e em áreas afins. 

• Fazer uma entrevista inicial com o professor certificador, que irá avaliar se aceita ou 

não o candidato. 

 

✓ O Assistente de uma Formação participará das seguintes atividades: 

• Acompanhamento dos módulos e das aulas, com o propósito de revisar os 

conteúdos e dar assistência aos professores durante a formação. 

• Participação de reuniões com os professores durante a formação para organizar a 

sua participação nos módulos e para acompanhar seu processo de aprendizagem. 

• Participar ativamente dos módulos quando solicitado (respondendo perguntas, 

partilhando sua experiência, fazendo perguntas e conduzindo algumas práticas com 

os alunos). 

• Supervisionar os alunos quando eles estiverem fazendo conduções em duplas ou 

trios. 

• Realizar um mínimo de duas supervisões e uma sessão pessoal durante o processo 

da assistência. 

 

3- Facilitador Avançado de TRE® 

 



O facilitador que desejar assumir um compromisso maior com a continuidade do seu 

processo de aprendizado, para crescer como facilitador e assumir novos papéis e 

responsabilidades, pode iniciar um processo para se tornar Facilitador Avançado. 

 

✓ Para se tornar candidato a Facilitador Avançado de TRE® é necessário: 

● Ter pelo menos 2 anos de atividade regular como facilitador de TRE® após sua 

certificação. 

● Já ter sido previamente assistente de uma turma de formação. 

● Ter realizado no último ano um mínimo de duas supervisões e uma sessão pessoal 

com um professor antes de iniciar o processo de assistência. 

● Entregar ao professor certificador um “currículo” descrevendo sua formação e sua 

experiência com a TRE®, quantas assistências já participou, supervisões e sessões 

pessoais realizadas, congressos e cursos que tenha feito em TRE® e em áreas afins. 

● Fazer uma entrevista inicial com o professor certificador, que irá avaliar se aceita ou 

não o candidato, para então planejar um processo de acompanhamento e elaborar 

um cronograma de atividades a serem cumpridas, incluindo um programa de 

estudos baseado numa bibliografia recomendada. 

 

✓ A formação do facilitador avançado envolve um comprometimento com um processo de 

acompanhamento, o que pode levar mais de um ano. Este processo inclui: 

● Ser novamente assistente de uma turma de formação, seguindo as atividades 

descritas para o processo de assistência (incluindo realizar um mínimo de duas 

supervisões e uma sessão pessoal), além das atividades que seguem abaixo. 

● Seguir um cronograma de estudos definido na entrevista e baseado numa 

bibliografia recomendada. 

● Participar, ao longo o processo, de Atividades de Educação Continuada em TRE® 

com uma carga horária a ser combinada na entrevista com o professor certificador. 

● Assumir algumas responsabilidades no acompanhamento dos alunos no processo 

da formação (reuniões e atividades com os alunos). 

● Ao final do processo, fazer uma entrevista com o professor certificador que tiver 

acompanhado o processo, podendo ser solicitadas tarefas adicionais caso julgado 

necessário. 

 

4- Facilitador Avançado de TRE® com habilitação para atender os alunos da formação. 

 

Uma vez Facilitador Avançado de TRE®, mediante convite do professor certificador, o 

facilitador pode continuar seu processo de treinamento, tornando-se novamente assistente de 

uma formação para começar a atender os alunos, oferecendo a eles algumas das sessões 

pessoais exigidas. 

 

✓ Para se tornar candidato a Facilitador Avançado de TRE® com habilitação para atender os 

alunos da formação é necessário: 



● Ser convidado pelo professor certificador. 

● Ter pelo menos 3 anos de atividade regular como facilitador de TRE® após sua 

certificação. 

● Já ser Facilitador Avançado. 

● Ter realizado no último ano um mínimo de duas supervisões e uma sessão pessoal 

com um professor. 

● Entregar ao professor certificador um “currículo” descrevendo sua formação e sua 

experiência com a TRE®, quantas assistências já participou, supervisões e sessões 

pessoais realizadas, congressos e cursos que tenha feito em TRE® e em áreas afins. 

● Fazer uma entrevista inicial com o professor certificador, que irá avaliar se aceita ou 

não o candidato, para então planejar um processo de acompanhamento e elaborar 

um cronograma de atividades a serem cumpridas. 

 

✓ Para se tornar Facilitador Avançado de TRE® com habilitação para atender os alunos da 

formação o facilitador deve cumprir as seguintes atividades:  

● Acompanhar mais uma formação em TRE®. 

● Assistir alguns atendimentos e supervisões aos alunos realizados pelos professores. 

● Realizar, sob a orientação do professor certificador, atendimentos aos alunos da 

seguinte forma: 

o Definir com o professor os alunos que irá atender. 

o Gravar a sessão pessoal do aluno em vídeo e fazer, para cada atendimento, 

uma supervisão com o professor certificador.  

o Fica a critério do professor certificador se o facilitador começará a atender 

os alunos em dupla (com outro facilitador ou assistente da turma de 

formação) ou individualmente. 

o O número mínimo de atendimentos a alunos a ser realizado será definido 

ao longo do processo pelo professor certificador. 

● Assumir algumas responsabilidades no acompanhamento dos alunos no processo 

de formação (reuniões com os alunos, avaliação de tarefas por eles entregues e 

feedback sobre as tarefas). 

● Participação de reuniões com os professores para acompanhamento do processo 

de formação. 

 

5- Supervisor em TRE® 

 

Uma vez Facilitador Avançado de TRE® com habilitação par atender alunos da formação, 

mediante convite do professor certificador, o facilitador pode aprofundar ainda mais seu 

processo de treinamento tornando-se candidato a supervisor. 

 

✓ Para se tornar candidato a supervisor em TRE® é necessário:  

● Ser convidado pelo professor certificador. 

● Ser Facilitador Avançado de TRE® com habilitação par atender alunos da formação. 



● Depois de habilitado a atender alunos, ter pelo menos um ano de experiência 

realizando atendimentos neste papel. 

● Entregar ao professor certificador um “currículo” descrevendo sua formação e sua 

experiência com a TRE®, quantas assistências já participou, supervisões e sessões 

pessoais realizadas, congressos e cursos que tenha feito em TRE® e em áreas afins. 

● Fazer uma entrevista inicial com o professor certificador, que irá avaliar se aceita ou 

não o candidato, para então planejar um processo de acompanhamento e elaborar 

um cronograma de atividades a serem cumpridas. 

 

✓ O processo de acompanhamento para se tornar supervisor pode levar um ano ou mais e 

inclui participar de uma formação em TRE® como candidato a supervisor, sendo necessário: 

● Começar a dar supervisão aos alunos da formação, fazendo uma supervisão com o 

professor certificador para cada um destes atendimentos. 

● Desenvolver, com a supervisão dos professores da formação, o papel de 

coordenador da turma de formação. Isso significa: 

o Coordenar o processo de acompanhamento pedagógico dos alunos: 

avaliação das tarefas, reunião com os alunos e feedback para os alunos. 

● Montar e conduzir workshops de TRE® com carga horária de 6h a 12h. 

● Participar ao longo do processo de acompanhamento de Atividades de Educação 

Continuada em TRE®, sendo as atividades e a carga horária definidas junto com o 

professor certificador de TRE®. 

● Fazer uma entrevista final com o professor certificador de TRE®, podendo ser 

solicitadas tarefas adicionais caso julgado necessário. 


