
                                                                                
 

1 
 

Terceiro Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem: 
desenvolvimento de competências em organizações públicas e privadas 

 

Datas: 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2018. 
Locais de realização:   
Em 11 a 14.09 -  SEPN CRN 509 - 4º  Andar - Asa Norte, Brasília (DF) – Espaço CROMA  
https://www.facebook.com/espacocroma/ 

CARBONE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO POR COMPETÊNCIAS EIRELI 
https://www.carbonetreinamento.com 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sr(a). Participante, 
 

 
    

    Sejam todos(as)  bem vindos(as)  ao Terceiro Fórum Nacional 

Trilhas de Aprendizagem, organizado pela empresa CARBONE -  treinamento e consultoria em 

gestão por competências.  

     

      Esse evento vem apresentar o novo ambiente de desenvolvimento 

de competências contemporâneo, denominado trilhas de aprendizagem. As trilhas de aprendizagem 

configuram-se como uma nova metodologia de capacitação na era da hiperconexão. As trilhas de 

aprendizagem são caminhos alternativos e flexíveis, que permitem que um profissional escolha, 

dentre as várias possibilidades de capacitação apresentadas, aquelas que melhor se adequem ao 

seu estilo de aprendizagem, tempo de dedicação, necessidades e interesses. As trilhas podem ser 

focadas no desenvolvimento de competências específicas para o trabalho, facilitando o 

desenvolvimento de competências que geram valor às organizações.  Nas trilhas de aprendizagem 

as pessoas aprendem trabalhando e trabalham treinando, permitindo conexão entre teoria e prática, 

entre conhecimento e ação. As trilhas podem ser publicadas em ambientes tecnológicos gratuitos e 

acessíveis a qualquer organização ou instituição de ensino, oferecendo diversidade de opções de 

desenvolvimento, de forma a permitir que o treinando ou navegante das trilhas individualize sua 

capacitação. As trilhas de aprendizagem podem ser entendidas como plataformas eletrônicas de 

https://www.facebook.com/espacocroma/
https://www.carbonetreinamento.com/
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capacitação e gestão do conhecimento corporativo, gerenciadas por técnicos e curadores, contendo 

as mais diversas formas de aprendizagem,  tudo isso apresentado através de diferentes recursos 

educativos audiovisuais disponíveis no meio web e presencial, tais como como filmes, vídeos, 

documentos, procedimentos,  treinamentos presenciais e à distância, e-learning, EAD, e-book,  livros 

digitalizados, artigos de revista, papers, orientações metodológicas para  transferência de 

conhecimento face-a-face, orientações de procedimentos escritas ou em vídeo, passo-a-passo de 

atividades etc. As trilhas de aprendizagem são organizadas por temática de interesse dos processos 

de trabalho ou das competências a serem desenvolvidas, permitindo que os próprios usuários 

naveguem nas trilhas desenvolvendo suas competências  para o trabalho ou desafio a ser enfrentado, 

aprimorando esse próprio ambiente onde navegam, em tempo real,  através de comentários, 

discussões ou uploads, da mesma forma que esse fenômeno ocorre em ambientes de rede social. 

 

     Nesta terceira edição o fórum oferecerá palestras de alto nível vinculadas 

ao tema, estudos de casos de sucesso em trilhas de aprendizagem, além de oficinas temáticas 

abordando a modelagem, a curadoria e a publicação de trilhas em ambientes de software livre. Neste 

ano oferecemos, também, oficinas práticas que orientam o planejamento de trilhas para o 

desenvolvimento de competências gerencias e para formação de mapeadores de competências. 

 

     Não perca esta oportunidade de compreender essa megatendência na 

educação corporativa, bem como o potencial que essa nova metodologia tem para aprimorar os 

sistemas de capacitação das organizações contemporâneas, além de trocar experiência com 

profissionais que já implantaram, com sucesso, essa modelagem de desenvolvimento de 

competências em várias organizações. 

 

    Esperamos que você tenha um excelente Terceiro Fórum Trilhas de 

Aprendizagem ! 

 

     

 

Pedro Paulo CARBONE 

                       Coordenador geral do evento  
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Terceiro Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem:  
Desenvolvimento de competências em organizações públicas e privadas 

 
Datas: 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2018. 
Locais de realização: O evento ocorrerá em Brasília (DF) - SEPN CRN 509 - 4º Andar Asa Norte, Brasília – DF – Espaço CROMA - (61) 3032-5599 - 
https://www.facebook.com/espacocroma/ 

CARBONE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTÃO POR COMPETÊNCIAS EIRELI – https://www.carbonetreinamento.com 

Apoio: 

 
 

11.09 Abertura – Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone - 8:30 às 9:00h 
 

Local de realização (palestras e apresentação dos casos de sucesso) - SGAS W 5 - Bloco C - Lote 65, Brasília (DF)  - 
CNTC 
 
MANHÃ - PALESTRAS 
 
Palestra 1 - Curadoria do conhecimento e trilhas de aprendizagem: a nova face da educação corporativa  
Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone 
Cooffe break –   
 
Palestra 2 -  Compartilhamento de conhecimentos  numa sociedade de gritos, silêncios e monólogos existenciais:  o curador 
que educa -  
Prof. Msc. Antonio Sergio Riede 
 
Debate com os dois palestrantes da manhã 
 
 
 

https://www.google.com.br/search?q=espa%C3%A7o+croma+brasilia&oq=espa%C3%A7o+croma+brasilia&aqs=chrome..69i57j0.3466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/espacocroma/
https://www.carbonetreinamento.com/
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TARDE – PALESTRAS  
 
 
Palestra 3 – Novas estratégias de desenvolvimento de competências: dos treinamentos clássicos às trilhas de aprendizagem –  
Prof. Ms Kleuton Izidio 
 
Coffee Break 
 
Palestra 4 – Ambientes de tecnologia gratuitos aplicados às trilhas de aprendizagem e à gestão do conhecimento: publicando 
trilhas em moodle, wiki e word press –  
Consultores Carlos Felipe  e Diego Reis 
 
Debate com os dois palestrantes da tarde 
 

 
 

OFICINAS TRILHAS DE APRENDIZAGEM 
 

 
12.09 
 

 
Oficina 1 - Modelagem de trilhas de aprendizagem e curadoria de conhecimento, 7 hs de duração - 9 
às 18h  
 
Pedro Carbone e Kleuton Izidio 
 

Local de realização das oficinas: SEPN CRN 509 - 4º  Andar - Asa Norte, Brasília (DF) – Espaço CROMA  
 
Objetivos: Como implantar um sistema de trilhas de aprendizagem.  Apresentar metodologia de modelagem 
de trilhas de aprendizagem, o sistema de navegação e a forma de curadoria de conhecimentos via metodologia 
de indexação das ações de desenvolvimento 
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13.09 
 

 
Oficina 2 - Trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de competências gerenciais,                7 
horas de duração - 9  às 18 h  
Kleuton Izidio e Diego Reis 
Local: SEPN CRN 509 - 4º  Andar - Asa Norte, Brasília (DF) – Espaço CROMA  
 
Objetivos: Como implantar um sistema de trilhas de aprendizagem para desenvolvimento gerencial.  
Desenvolver uma trilha demonstração para o desenvolvimento de competência gerencial 
 
 

 
14.09 
 

 
Oficina 3  - Publicando trilhas de aprendizagem em  software livre (moodle e wiki ), 7 horas  de 
duração - 9  às 18 h  
Carlos Felipe e Diego Reis 
Local: SHN Quadra 1 – Brasília (DF) 
 
Objetivos: Compreender a utilização do crowdsourcing para a construção de trilhas de aprendizagem. 
Simular a construção coletiva de conhecimentos para uma trilha de aprendizagem. Apresentar tecnologias de 
suporte à publicação de  trilhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.br/search?newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&biw=1366&bih=700&q=crowdsourcing&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjszJWc6b3TAhVBEJAKHXQnBXMQvwUIICgA
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Currículos dos palestrantes e educadores do Terceiro Fórum Trilhas de aprendizagem 

 
Palestrante ou 
educador 

 
Curiculum vitae 

Pedro Paulo Carbone, 
Doutor 

Pedro Paulo Carbone é um dos mais influentes escritores no campo do desenvolvimento de competências, professor da FGV, pesquisador 
e consultor de renome nacional e internacional. É doutor em Economia (Católica), mestre em Administração Pública (FGV), graduado em 
administração (USP) e contador. Especialistas em novas tecnologias da educação (Suny University-USA). Consultor em gestão por 
competências e trilhas de aprendizagem e diretor executivo da Consultoria Inteletto (www.inteletto.com). Coautor do livro Gestão por 
competências e gestão do conhecimento, Ed. FGV, 3ª edição, com mais de 200 mil exemplares vendidos. 
 

Ricardo de Faria Barros, 
Mestre 

 
 
 
 

Ricardo de Faria Barros é um grande palestrante, coaching (SLAC)  e educador. Possui mais de 20 anos de experiência na área de educação 
corporativa e capital humano, exercidos no Banco do Brasil e em outras organizações. É Mestre em Gestão Social e Trabalho (UNB), 
Psicólogo (UEPB) e Especialista em Gestão de Pessoas (FEA-USP),  Professor de Pós-Graduação do Ibmec.  Autor dos Livros: Sobre a Vida e 
o Viver (ed. Kiron);  Apanhadores de Possibilidades nos Campos do Infinito (Ed. Kiron), e co-autor do Manual de Treinamento e 
Desenvolvimento, Gestão e Estratégia (6 ed. Pearsons). Editor do blog de desenvolvimento pessoal e profissional: o "Bode com Farinha" 
(https://bodecomfarinha.blogspot.com.br), com mais de 100.000 visitas.  Proprietário da Ânimo Desenvolvimento Humano 
(www.animodh.com.br). 

Kleuton Izidio, Mestre Kleuton Izidio é escritor, renomado palestrante e consultor em trilhas de aprendizagem e gestão por competências. Mestre em Psicologia 
pela UnB. Graduado em psicologia pela UnB. Pós graduado em Estratégias Empresariais pela FGV. 
Atua como consultor do Instituto Inteletto há mais de 9 anos, prestando consultoria em Gestão por Competências, Mapeamento de 
Competências, Liderança, Cultura Organizacional, trilhas de aprendizagem e Coaching. Atualmente é sócio e diretor de operações do 
Instituto Inteletto. Coautor do livro Gestão por Competências, Ed. FGV, 2016. 

Pedro Lucio Carbone, 
Consultor 

Pedro Lucio Carbone é engenheiro formado pela Escola Politécnica (USP), palestrante e consultor atuante nos campos da gestão do 
conhecimento, aprendizagem organizacional e trilhas de aprendizagem 

Carlos Felipe Lucio Carbone, 
Consultor 

Carlos Felipe Lucio Carbone é administrador formado pela UnB, palestrante e consultor atuante nos campos da aprendizagem 
organizacional, novas tecnologias da educação e trilhas de aprendizagem 

Diego Reis, Consultor 
 

Diego Reis é formado em teologia, palestrante e consultor atuante nos campos da gestão do conhecimento, mapeamento de 
competências  e trilhas de aprendizagem 

Solange de Castro, 
Consultora 

 

Solange de Castro é mestre em administração,  pós graduada em RH, MBA em desenvolvimento do potencial humano, com 25 anos de 
experiência em projetos vinculados à gestão de pessoas. Professora de pós-graduação e consultora associada à Inteletto para projetos de 

trilhas de aprendizagem. 

Sylvio Maestrelli, Educador Prof. Sylvio Maestrelli é um educador brilhante no campo da pedagogia empresarial, consultor e palestrante em educação empresarial e  
gestão de pessoas. Se dedicou por mais de 30 anos em projetos de educadoria empresarial e designer de treinamentos corporativos no 
Banco do Brasil e outras organizações. Atua ainda como roteirista e estrategista de endomarketing. Consultor associado da Inteletto em 

http://www.inteletto.com/
https://bodecomfarinha.blogspot.com.br/
http://www.animodh.com.br/
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projetos de trilhas de aprendizagem. Professor com licenciatura plena em Inglês/Português pela UNESP.Advogado pela Faculdade de 
Direito de Franca SP. Pós Graduado em RH – MBA Recursos Humanos pela  USP 
 

Antonio Sergio Riede 
Mestre 

Mestre em administração pela FGV, funcionário aposentado do Banco do Brasil e palestrante. Foi  Diretor de Gestão de Pessoas do BB, 

Gerente executivo de responsabilidade socioambiental do BB, Coordenador do quadro de educadores do BB, além de analista e planejador 

instrucional de treinamentos. Ocupou, ainda, a presidência da Cassi e da Fenabb. Na área de educação atuou como professor-convidado da 

FGV-Brasília e como educador de cursos na área de gestão de pessoas do Banco do Brasil por mais de 25 anos. No BB atuou, também, como 

educador formador de novos educadores do BB. No momento é consultor de gestão de pessoas, educador formador, além de conselheiro 

de organizações e entidades vinculadas ao conglomerado Banco do Brasil. 

 
 

EDUCADORES  PREVISTOS PARA AS OFICINAS: 
Pedro Paulo Carbone, Kleuton Izidio, Sylvio Maestrelli, Ricardo de Farias Barros, Pedro Lucio Carbone, Diego Reis, Solange de Castro, 
Carlos Felipe Lucio Carbone 
Obs: Os educadores previstos das oficinas poderão ser alterados  sem prévio aviso dado motivo de força maior. 

 
 

Forma de pagamento: 
O PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER A FAVOR DE:  
CARBONE  TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO POR COMPETENCIAS EIRELI 
Q SH/NORTE, Quadra 1, Bloco D, Edifício Fusion, sala 401 –  CEP 70701-000 -  BRASÍLIA (DF) 
CNPJ - 23.944.599/000117 - CF/DF – 07.751.962/001-01 - Contato:  (61) 32724442 – (61) 995579562 
Contas para depósito:  Banco Itaú -  Agência: 3213 - Conta corrente: 30.200-7 
BRB- 100.057498-6 

 
 

Organizador e patrocinador 
CARBONE  TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO POR COMPETENCIAS EIRELI 
Q SH/NORTE, Quadra 1, Bloco D, Edifício Fusion, sala 1210 –  CEP 70701-000 -  BRASÍLIA (DF) 
CNPJ - 23.944.599/000117 - CF/DF – 07.751.962/001-01 - Contato:  (61) 32724442 – (61) 995579562 
www.carbonetreinamento.com 

http://www.carbonetreinamento.com/
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Estacionamento 
Há estacionamento no CNTC para o dia 11.09.2018, não obstante é  necessário chegar cedo porque há limite de vagas. 
Não haverá estacionamento no Espaço CROMA, para os dias 12 a 14.09.2018 
 
 
 

Regulamento do Terceiro Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem 
• Cláusula 1 – Inscrição e localização do evento  – O Terceiro Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem ocorrerá em Brasília (DF). O evento terá sede no  SEPN 

CRN 509 - 4º  Andar - Asa Norte, Brasília (DF), no Espaço CROMA. A inscrição do participante será realizada por e-mail ou pelo site www.carbonetreinamento.com. 

• Cláusula 2 - Identificação dos participantes - cada participante receberá uma credencial para acesso ao evento dentro do pacote contratado, não sendo 
permitido a entrada nos ambientes sem a identificação respectiva. 
• Cláusula 3 - Palestrantes e educadores – poderão ocorrer alterações de nomes de palestrantes e da relação de educadores das oficinas, bem como na 
alteração de alguma atividade prevista na programação do evento por motivo de força maior, sem prévia comunicação aos inscritos.  

• Cláusula 4 - Certificado de participação no evento: serão emitidos e enviados eletronicamente aos participantes em até  30 dias corridos após evento. 

• Cláusula 5 - Transferência da inscrição e mudança de oficina contratada – poderá ocorrer transferência de inscrição se comunicada a solicitação de 
transferência à organização do evento em até cinco dias úteis antes do início do Fórum. O participante, também, não poderá acompanhar oficina diferente daquela 
que contratou, a não ser se solicitado com antecedência de até cinco dias úteis antes do início do Fórum e se houver vaga.  

• Cláusula 6 - Serviços de alimentação e bebida: A organização do evento ofertará gratuitamente dois coffee breaks por dia, sendo um no meio da manhã  e o 
outro no meio da tarde de cada dia.  Não está prevista a oferta de almoço. Água e café estarão disponíveis a todos os participantes durante toda a realização do 
evento. É  proibido beber café ou alimentar-se dentro das salas de aula. 

• Cláusula 7 - Divulgação das imagens do evento e palestrantes: é vedada aos participantes a filmagem dos palestrantes, educadores e das dinâmicas das 
oficinas. Será autorizado apenas fotos com liberdade de veiculação nas redes sociais.  A organização do evento poderá publicar fotos  ou vídeos que contenham a 
imagem de participantes em seu site www.carbonetreinamento.com e em suas redes sociais. 

• Cláusula 8 - Material dos participantes (kit do evento): Cada participante receberá porta-material com papel branco e caneta. Todo material necessário 
para a realização do treinamento será ofertado no primeiro dia aos participantes. A sala de aula conterá todos os recursos tecnológicos necessários (computadores 
e softwares sempre que necessário)  para a realização das atividades previstas no conteúdo programático do curso.  

• Cláusula 9 – Danos/Prejuízos: A organização do evento não se responsabilizará por eventuais furtos de objetos e pertences que possam ocorrer durante a 
realização do evento nas salas e demais dependências, sobretudo nos horários de coffee break e intervalos. Recomenda-se que os participantes mantenham sob 
seus cuidados os pertences e objetos durante toda a realização do evento. 

• Cláusula 10 - Alimentação fora do espaço do foyer: não será autorizado alimentar-se fora do espaço do foyer, exceto água. 

http://www.carbonetreinamento.com/
http://www.carbonetreinamento/
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• Cláusula 11 -Desistência de participação: uma vez realizada a inscrição só serão aceitas desistências de participação no treinamento se solicitada em até 15 
(quinze) dias corridos antes do início do evento, não cabendo, neste caso, nenhum ônus ao contratante.  Se a desistência ocorrer depois disso, o pagamento deverá 
ser feito integralmente à Carbone Treinamento e Consultoria. Não serão aceitos pedidos de cancelamento da inscrição com menos de 15 dias antes do evento em 
hipótese alguma, dados os custos decorrentes com a confirmação da participação dos inscritos. 

• Cláusula 12 – Substituição de funcionário inscrito: A contratante poderá substituir os participantes do treinamento se desejar, bastando para isso comunicar 
à coordenação com antecedência, mas antes de iniciar o treinamento. Não será autorizada a substituição de participantes depois de iniciado o treinamento. 

• Cláusula 13 – Cancelamento ou prorrogação do curso – as oficinas poderão ser canceladas ou postergadas, sem prévio aviso aos inscritos, caso não se alcance 
o número mínimo de 25 participantes confirmados, até  5 (cinco) dias antes do início do evento, não cabendo indenização de qualquer natureza ao contratante. No 
caso do treinamento ser postergado, o contratante pode desistir da vaga sem ônus algum. 
 

• Cláusula 14 – Investimento – Os investimentos ocorrem conforme a tabela abaixo: 
 

 
 
 

Investimentos: 
Inscrição  Lote 1 – 

reserva até 
01.07 
R$ 

Lote 2 – 
reserva até 
01.08 
R$ 

Lote 3 –  
 
 
R$ 

Condições gerais da contratação do pacote 

Pacote 1  
 
1 oficina + palestras  
 

                      
1.360,00 

                      
1.530,00 

  
1.700,00 

Acesso às palestras mais a oficina contratada.  

 

Pacote 2 
 
2 oficinas + palestras  
 

 
2.584,00 

 
2.907,00 

 
3.230,00 

Acesso às palestras mais duas oficinas contratadas 

Pacote 3  
 
3 oficinas + palestras  
  

 
3.672,00 

 
4.131,00 

 
4.590,00 

Acesso às palestras, mais três oficinas contratadas 

Descontos        20% 
desconto 

       10% 
desconto 

 Para ter acesso aos descontos por compra de três ou mais pacote (vagas)  favor entrar em 
contato com (61) 32724442 – (61) 992729839 – (61) 995579562 e pelo e-mail 
carlosfcarbone@gmail.com  
▪ Compras de 3 a 6 inscrições pela mesma organização tem desconto de 5 % 

▪ Acima de 7 inscrições pela mesma organização tem desconto de 10% 

✓ Formas de pagamento: depósito bancário ou nota de empenho -  acessando o  site do evento www.carbonetreinamento.com para mais informações 

✓ Os boletos serão emitidos com 5 dias de prazo para pagamento. Caso seja necessário prorrogação solicitar via e-mail  carlosfcarbone@gmail.com 

mailto:carlosfcarbone@gmail.com
http://www.carbonetreinamento.com/
mailto:carlosfcarbone@gmail.com
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✓ Se a reserva ocorrer até 01.07 desconto de 20% na inscrição 
✓ Se a reserva ocorrer até 01.08 desconto de 10% na inscrição 
✓ Depois de 02.08 não há desconto na inscrição 
✓ Compras de 3 a 6 pacotes (inscrições) pela mesma organização tem desconto de 5 % 
✓ Acima de 7 pacotes (inscrições) pela mesma organização tem desconto de 10% 
✓ As vagas das oficinas são limitadas a 60 participantes 

✓ O desconto do lote estará garantido a partir da reserva de vagas por solicitação via e-mail ou no site www.carbonetreinamento.com 

✓ O desconto é uma liberalidade para quem cumpre o pagamento na data acordada, conforme cláusula 15, a seguir. Atrasos no pagamento desoneram a Carbone Treinamento de 
manter o desconto oferecido. 

 

• Cláusula 15 – Pagamento – Os pagamentos deverão ocorrer até 15 dias após a emissão da nota fiscal. No caso de empresa pública, o pagamento poderá 
ocorrer até 15 dias após a realização do evento. Após a realização do treinamento e não havendo o pagamento até 15 dias depois do evento será cobrado multa de 
10% do valor total a ser pago mais correção monetária,  calculada com base no  IPCA. 

• Cláusula 16 – Foro –  Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desse contrato elege-se  o foro da cidade de Brasília. 

http://www.carbonetreinamento.com/

