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Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem: 
gestão por competências em empresas públicas e privadas 

 
Datas: 12 e 13 de setembro de 2017.  
Local de realização: SGAS W 5 - Bloco C - Lote 65, Brasília (DF)   
CNTC – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 

 

 
 
Sr(a). Participante, 
 
 
     

 

    Sejam todos(as)  bem vindos(as)  ao Segundo Fórum Nacional Trilhas de 

Aprendizagem, organizado pelo Instituto INTELETTO de desenvolvimento de competências e patrocinado 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 

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. 

 

     O Segundo Fórum Nacional de Trilhas de Aprendizagem está estruturado em 7 

palestras temáticas, 2 plenárias de discussão  e 5 oficinas sobre trilhas,  uma alternância equilibrada entre teoria, troca 

de experiências e experimentação, de maneira que você, participante, seja protagonista e saia do evento com a 
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compreensão do conceito e da modelagem das trilhas, bem como do potencial que essa nova metodologia tem para 

aprimorar os sistemas de capacitação das organizações contemporâneas. 

 

     Esperamos que você tenha um excelente Segundo Fórum Trilhas de 

Aprendizagem!!! 

 

     

 

Pedro Paulo CARBONE 

                              Coordenador geral do evento  
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Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem:  
gestão por competências em empresas públicas e privadas 

 
Datas: 12 e 13 de setembro de 2017. 
Local de realização: SGAS W 5 - Bloco C - Lote 65, Brasília (DF) - CNTC – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 
http://www.cntc.org.br/centro-de-eventos-2/galeria-de-fotos-do-cet/ 

Organização: Instituto INTELETTO de desenvolvimento de competências www.inteletto.com 

Patrocínio: Carbone treinamento e consultoria em gestão por competências 

Apoio:  

          

              

  

 

 

 

 

http://www.cntc.org.br/centro-de-eventos-2/galeria-de-fotos-do-cet/
http://www.inteletto.com/
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO SEGUNDO FÓRUM - primeiro dia -  12 de setembro de 2017 
Datas/horários 
 

Atividades Palestrantes Objetivos 

 
8:00 h  

 
Credenciamento 

8:45 às 9:15 h ABERTURA  
 
Abertura do Segundo Fórum 
Nacional Trilhas de Aprendizagem e 
apresentação das entidades 
apoiadoras  
 
Local: auditório  

Instituições convidadas para o ritual de abertura do 
Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem: FGV, 

ABRH-DF, CRA(DF),  ABED,  ENAP,  SBGC e ANITEC 

Destacar a importância da atualização dos modelos de 
educação corporativa, de forma a contemplar os 
desafios da realidade contemporânea que exige 
alternativas de desenvolvimento de competências 
diversificadas, plurais, personalizadas, com foco no 
autodesenvolvimento individual, integrada às 
necessidades e às realidades individuais e 
organizacionais, com baixo custo. 

9:15 às 10:05 h Palestra 1 – abertura 

 

A competência comunicativa 
nos tempos das tribos digitais 
Local: auditório  

Dr. Artur Roman é um dos maiores especialistas em 

comunicação e educação corporativa do país. Pós-doutor 
em sociologia (Sorbonne – Paris), doutor em comunicação 
(USP), mestre em Linguística (UFPR), especialistas em 
gestão de RH  (UFPR) e consultor em comunicação 
organizacional e gestão de pessoas. 

Refletir sobre a dinâmica dos processos interacionais nas 
organizações contemporâneas. 
 
 

10:05 às 10:40 h Coffee break 

10:40 às 11:25 h Palestra 2  - 
 
 

Trilhas de aprendizagem e 
curadoria do conhecimento  
 
Local: auditório  

Dr. 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), administrador 
(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) 

Apresentar  a concepção  de ambiente tecnológico para 
o desenvolvimento de competências no mundo 
contemporâneo, denominado trilhas de aprendizagem, 
onde o conhecimento é organizado e disponibilizado por 
curadores para que os treinandos consumam o que 
precisam e o que desejam para o desenvolvimento de 
suas competências. As trilhas podem ser entendidas 
como espaço de aprendizagem plural, hiperconectado, 
diverso, personalizado, focado nas competências 
específicas  e disponibilizado em ambiente tecnológico 
próprio da geração millenium. Nas trilhas  integra-se o 
trabalhar e o aprender. 
 

11:25 às 11:45 h 20 minutos de debate com os dois palestrantes: Pedro Paulo Carbone e Artur Roman 
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11:45 às 12:30 h 
 

 

Reconhecimento das trilhas de aprendizagem de alto nível implantadas em organizações públicas e privadas, pelo Instituto INTELETTO             
Local: Auditório 
 

12:30 às 14:00 h Almoço 
 
 

14:00 às 14:20 h Falas institucionais 
Local: Auditório 
 

14:20 às 18:15 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina 1 – (simultânea) 
 

Como iniciar um projeto de trilhas de 
aprendizagem transformando-o no plano 
geral de capacitação  da sua organização 
 
 
Local: Sala 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina 2 – (simultânea) 
 

Competências comportamentais: do 
mapeamento às trilhas de 
aprendizagem 
 
 
Local: Sala 2 

Oficina 3 – (simultânea) 
 

Curadoria do conhecimento: modelagem 
de trilhas de aprendizagem  
 
 
 
Local: Auditório 
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO SEGUNDO FÓRUM – segundo dia -  13 de setembro de 2017 

Datas/horários Atividades Palestrantes Objetivos 
8:00 h  Credenciamento 
 
8:45 às  9:15 h 

 
Falas institucionais 
Local: Auditório 

9:15 às 10:05 h Palestra 3 -  (simultânea) 

 
Competências  disruptivas 
 
Local: Auditório  
 
  

Prof. Marcelo Minutti está entre os principais  especialistas em 

competências de inovação e transformação digital do país. Possui 
mais de 20 anos de experiência em inovação digital e, em 2016, 
recebeu o Prêmio de Excelência Acadêmica IBMEC como o melhor 
professor de Marketing e Inovação do Brasil na área de soluções 
corporativas. Já trabalhou com organizações como Google, 
Samsung, Coca-Cola, Danone, PayPal, The Economist, Fundação Dom 
Cabral, entre outras www.marcelominutti.com.br 

 

Apresentar e debater sobre como a hiperconexão e 
as novas tecnologias disruptivas têm remodelado a 
sociedade e redefinido as competências necessárias 
para que organizações e profissionais se 
mantenham relevantes em um futuro cada vez mais 
digital. 
 
 

9:15 às 10:05 h Palestra 4 – (simultânea) 

 
O caso das trilhas de 
aprendizagem da Escola de 
Contas Públicas do TCDF 
 
Local: sala 1 

Mestranda Tatianne Cristine Almeida de Oliveira é 
Analista de Administração Pública ,  Chefe da Assessoria Especial de 
Educação Corporativa da Escola de Contas Públicas do TCDF 
(substituta). 
Graduada em Engenharia de Produção, Especialista em Gestão 
Pública, Mestranda de Mestrado Profissional de Administração 
Pública. 
A abertura da palestra será feita pelo Dr. Pedro Paulo Carbone. 

Apresentar um projeto de trilhas de aprendizagem 
para uma escola corporativa. Demonstrar como a 
engenharia das trilhas facilita a construção de um 
plano geral de capacitação e sua aplicação. 
 
 

 
10:05 às 10:40 h 

 

Coffee break 

10:40 às 11:30 h Palestra 5 – (simultânea) 
 

O humano do digital: novas 
competências da economia 
digital e trilhas de aprendizagem 
 
Local: Auditório  

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 (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). 
 

Identificar competências com "viés de alta", 
derivadas das mutações contemporâneas nos 
negócios e no trabalho, ocasionada pela TIC 
(Tecnologia da Informação e Comunicação),  e seu 
impacto no indivíduo, na gestão e  concepção do 
novo modelo de desenvolvimento de competências 
denominado  trilhas de aprendizagem. 
 
 

http://www.marcelominutti.com.br/
https://bodecomfarinha.blogspot.com.br/
http://www.animodh.com.br/
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10:40 às 11:30 h Palestra 6 – (simultânea) 

 
Trilhas de aprendizagem como 
recurso gerencial para o 
desenvolvimento de equipes  
 
Local: sala 1 

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. 

Associar as trilhas de aprendizagem aos desafios 
gerenciais contemporâneos, identificando seus 
potenciais benefícios diante dos dilemas dos 
gestores na promoção do desenvolvimento de suas 
equipes e suas organizações em uma realidade cada 
vez mais complexa. 
 

10:40 às 11:30 h Palestra  7 –  (simultânea) 
 
 

Trilhas de aprendizagem e 
transferência de conhecimentos 
nas organizações 
 
Local: sala 2 

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 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 

 

Apresentar as possibilidades de desenvolvimento de 
competências que as trilhas de aprendizagem 
permitem, a partir das várias opções de aquisição e 
compartilhamento de conhecimentos 
 
 

11:30 às 12:30 h Discussão Plenária 1 
(simultânea) 
 

Como promover o envolvimento 
de gestores e funcionários no 
projeto de Trilhas de 
Aprendizagem? 
 
 
Local: sala 1 

Âncoras: 
Representantes de organizações que implantaram 
projetos de trilhas  

Coordenadora da plenária:  Mestre Solange de 
Castro 
 

Apresentar estratégias de sucesso adotadas para a 
promoção do envolvimento de gestores e 
funcionários nos projetos de trilhas de 
aprendizagem. 
 
 

11:30 às 12:30 h Discussão Plenária 2 
(simultânea) 

 
Como o modelo de 
desenvolvimento centrado em 
Trilhas de Aprendizagem 
contribui para o 
desenvolvimento da organização 
e para a inovação? 
Local: Auditório 

Âncoras: 
Representantes de organizações que implantaram 
projetos de trilhas  
Coordenador da plenária: Mestre Kleuton Izidio 
 
 

Identificar condições para o desenvolvimento 
organizacional e para a inovação que podem ser 
promovidas por um projeto de trilhas de 
aprendizagem. 
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12:30 às 14:00 h 

 
Almoço 
 

 
14:00 às 14:20 h 

 
Passo-a-passo para implantar um sistema de trilhas de aprendizagem na sua organização na visão da CONSULTORIA INTELETTO 
Local: Auditório 
 

14:20 às 18:15 h 
 

Oficina 3 – (simultânea)  
 
Curadoria do conhecimento: 
modelagem de trilhas de 
aprendizagem  
 
 
Local: auditório 

Oficina 4 – (simultânea) 
 
Construindo trilhas de aprendizagem em 
plataformas de software livre 
 
 
 
Local: sala 2 

Oficina 5 – (simultânea) 
 
Design Thinking para planejar trilhas e 
promover a inovação e a aprendizagem 
disruptiva 
 
 
Local: sala 1 
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Oficinas trilhas de aprendizagem: opte por uma das quatro abordagens abaixo 
ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO TECNOLOGIA DE PUBLICAÇÃO METODOLOGIA COMPETÊNCIAS 
Se optar por uma visão estratégica 
das trilhas, compreendendo a 
estratégia de implantação e a  
modelagem de desenvolvimento  
sugerimos as oficinas 1 e 3 abaixo, 
nesta ordem 

Se optar por uma visão tecnológica 
das trilhas, compreendendo a 
modelagem de desenvolvimento e a 
publicação de trilhas em ambientes 
software livre sugerimos as oficinas 3 
e 4 abaixo, nesta ordem 

Se optar por uma visão 
metodológica das trilhas, 
compreendendo os métodos 
aplicados para o desenvolvimento 
de trilhas  e  o levantamento de 
conteúdos sugerimos as oficinas  3 e 
5 abaixo, nesta ordem 

Se optar por compreender como o 
mapeamento de competências 
alimenta as trilhas sugerimos as  
oficinas 2 e 3 abaixo, nesta ordem 

Oficina 1 
Como iniciar um projeto de trilhas de 
aprendizagem transformando-o no plano 
geral de capacitação  da sua organização 
Dia 12.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: sala 1 
Objetivos de capacitação: 
Identificar os elementos norteadores de 
um projeto de trilhas de aprendizagem, as 
fases de planejamento e a vinculação do 
sistema trilhas à estratégia corporativa. 
Tomar contato com a metodologia de 
expansão temática para delimitar trilhas e 
trilhos e a transformação do sistema trilhas 
no plano geral de capacitação da organização 

Oficina 3 
Curadoria do conhecimento: modelagem 
de trilhas de aprendizagem  
 
Dia 12.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: auditório 
Objetivos de capacitação: 
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 
 

Oficina 3 
Curadoria do conhecimento: 
modelagem de trilhas de aprendizagem 
 
Dia 12.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: auditório 
Objetivos de capacitação: 
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 
 

Oficina 2  
Competências comportamentais: do 
mapeamento às trilhas de aprendizagem 
 
Dia 12.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: sala 2 
Objetivos de capacitação: 
Identificar a metodologia de mapeamento 
de competências a partir do 
comportamento de entrega e a vinculação 
destas competências mapeadas  com o 
sistema trilhas de aprendizagem 
 

Oficina 3   
Curadoria do conhecimento: modelagem 
de trilhas de aprendizagem  
Dia 13.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: auditório 
Objetivos de capacitação: 
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 

Oficina 4  
Construindo trilhas de aprendizagem em 
plataformas de software livre 
Dia 13.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: sala 2 
Objetivos de capacitação: 
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. 

Oficina 5  
Design Thinking para planejar trilhas e 
promover a inovação e a aprendizagem 
disruptiva 
Dia 13.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: sala 1 
Objetivos de capacitação: 
Identificar potencialidades da 
metodologia do design thinking para 
construção coletiva de trilhas de 
aprendizagem 

Oficina 3  
Curadoria do conhecimento: modelagem 
de trilhas de aprendizagem  
Dia 13.09.2017 
14:20 às 18:15 h 
Local: auditório 
Objetivos de capacitação: 
Apresentar a 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 

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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Datas e locais das oficinas 
Local/data Dia 12.09, das 14:20 às 18:15 h Dia 13.09, das 14:20 às 18:15 h 
Sala 1 Oficina 1 - Como iniciar um projeto de trilhas de 

aprendizagem transformando-o no plano geral de 
capacitação  da sua organização 

Oficina 5 - Design Thinking para planejar trilhas e promover a 
inovação e a aprendizagem disruptiva 
 

Sala 2 Oficina 2: Competências comportamentais: do 
mapeamento às trilhas de aprendizagem 

Oficina 4 - Construindo trilhas de aprendizagem em plataformas de 
software livre 
 

Auditório Oficina 3 - Curadoria do conhecimento: modelagem de 
trilhas de aprendizagem  

Oficina 3 - Curadoria do conhecimento: modelagem de trilhas de 
aprendizagem  

 

Relação de palestras e plenárias disponíveis 
Palestras Palestrantes Data e horário Local 
Palestra 1 - A competência comunicativa nos tempos das tribos 

digitais (abertura do evento) 
Dr. Artur Roman 

 
12.09.2017, das 9:15 às 10:05 h auditório 

Palestra 2 - Trilhas de aprendizagem e curadoria do conhecimento  

 

Dr. Pedro Paulo Carbone 

 
12.09.2017, das 10:40 às 11:25 h auditório 

Palestra 3 – Competências disruptivas - (simultânea)  Prof. Marcelo Minutti 

 
13.09.2017, das 9:15 às 10:05 h auditório 

Palestra 4 – O caso das trilhas de aprendizagem da Escola de 

Contas Públicas do TCDF -  (simultânea) 

 

Mestranda  Tatianne Cristine Almeida 
de Oliveira  

13.09.2017, das 9:15 às 10:05 h Sala 1 

Palestra 5 - O humano do digital: novas competências da economia 

digital e trilhas de aprendizagem (simultânea) 

 

Mestre Ricardo de Faria Barros 

 
13.09.2017, das 10:40 às 11:30 h Auditório 

Palestra 6 - Trilhas de aprendizagem como recurso gerencial para o 

desenvolvimento de equipes  (simultânea) 

 

Mestre Kleuton Izidio 

 
13.09.2017, das 10:40 às 11:30 h Sala 1 

Palestra  7  - Trilhas de aprendizagem e transferência de 

conhecimentos nas organizações -  (simultânea) 
Prof. Sylvio Maestrelli 

 
13.09.2017, das 10:40 às 11:30 h Sala 2 
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Discussão plenária 1 - Como promover o envolvimento de gestores 

e funcionários no projeto de Trilhas de Aprendizagem? -  
(simultânea) 
 

Coordenadora da plenária - Mestre 
Solange de Castro 
 

13.09.2017, das 11:30 às 12:30 h Sala 1 

Discussão plenária 2 - Como o modelo de desenvolvimento 

centrado em Trilhas de Aprendizagem contribui para o 
desenvolvimento da organização e para a inovação? -  (simultânea) 
 

Coordenador da plenária Mestre Kleuton 
Izidio 

13.09.2017, das 11:30 às 12:30 h auditório 

 

Currículos dos palestrantes e educadores do Segundo 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 150 mil exemplares vendidos. 
 

Artur Roman, Doutor 

 
 

Artur Roman é um dos maiores especialistas em comunicação e educação corporativa do país. Pós-doutor em sociologia (Sorbonne – 
Paris), Doutor em comunicação (USP), Mestre em Linguística (UFPR),  Especialistas em gestão de RH  (UFPR), Consultor em comunicação 
organizacional e gestão de pessoas. 

 

Marcelo Minutti, Professor 

 
 
 

Marcelo Minutti está entre os principais especialistas em competências de inovação e transformação digital do país. Possui mais de 20 
anos de experiência em inovação digital e, em 2016, recebeu o Prêmio de Excelência Acadêmica IBMEC como o melhor professor de 
Marketing e Inovação do Brasil na área de soluções corporativas. Já trabalhou com organizações como Google, Samsung, Coca-Cola, 
Danone, PayPal, The Economist, Fundação Dom Cabral, entre outras. www.marcelominutti.com.br 

 
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). 
 

http://www.inteletto.com/
http://www.marcelominutti.com.br/
https://bodecomfarinha.blogspot.com.br/
http://www.animodh.com.br/
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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. 

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 
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 

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. 

Antonio Isidro da Silva Filho, 
Doutor 

Isidro é pesquisador, psicólogo e palestrante com experiência nas áreas de gestão da inovação, gestão estratégica, gestão por competências, 

liderança e desenvolvimento gerencial. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Gestão e Inovação no Judiciário Brasileiro e do  Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Gestão de Pessoas no Setor Público da UnB. Autor de artigos científicos nacionais e internacionais. Doutor e 

Mestre em Administração pela UnB, com formação em Gestão pela École des Hautes Études Commerciales (Canadá). Coordena o Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Inovação e Estratégia da UnB e o Mestrado Profissional em Administração Pública, onde é Professor Adjunto e 

Pesquisador no Dep.de Administração e no Programa de Pós-Graduação em Administração. 

 

Tatianne Cristine Almeida de 
Oliveira, 
Mestranda 

Tatianne Cristine Almeida de Oliveira é Analista de administração pública,  Chefe da Assessoria Especial de Educação Corporativa da 

Escola de Contas Públicas do TCDF (substituta). 

Graduada em Engenharia de Produção, Especialista em Gestão Pública, Mestranda de Mestrado Profissional de Administração Pública. 

 

 

 

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, Antonio Isidro.  
Obs: Os educadores previstos das oficinas poderão ser alterados  sem prévio aviso dado motivo de força maior. 
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CIRCUITO DE PALESTRAS, PLENÁRIAS  E OFICINAS 
 
     O Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem ofertará, na ordem do fluxograma abaixo, sete palestras temáticas, duas 

plenárias de discussão sobre o tema e cinco diferentes oficinas metodológicas sobre trilhas para permitir que você, participante, penetre no mundo das trilhas de 

aprendizagem e verifique o potencial que essa nova metodologia tem para aprimorar os sistemas de capacitação das organizações contemporâneas. 

 
                                                    7 PALESTRAS                                                                                    5  OFICINAS             2 PLENÁRIAS DE DEBATE           
.                    

 
 
 
 
 

 

Se
gu

n
d

o
 f

ó
ru

m
 t

ri
lh

as
 

Palestra 1

Trilhas e tribos 
digitais

Palestra 2

Trilhas e 
curadoria do 

conhecimento

Palestra 3 

Trilhas e 
competências   

disruptivas

Palestra 5 - Trihas e 
desenvolvimento  de 

equipes

Palestra 6 - Trilhas e 
transferência de 
conhecimentos

Palestra 7 -Trilhas e 
competências 

digitais

Palestra 4

Projeto Trihas da    
Escola de Contas 
públicas do TCDF

Oficina 1  
Estratégia de 

implantação das 
trilhas 

Oficina 2  
Trilhas e  

mapeamento de 
competências 

Oficina 3 
Modelagem e 
curadoria de 

conhecimentos das 
trilhas 

Oficina 4  
Trilhas e soluções 
tecnológicas de 

publicação 

Oficina 5  
Trilhas e design 

thinking 

 
Duas Plenárias  

de debates  
 

(simultâneas) 

2 Palestras 
simultâneas 

3 Palestras 
simultâneas 
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Investimentos: 
Inscrição  Lote 1 - 

Pagamento 
até 01.07 
R$ 

Lote 2 - 
Pagamento 
até 01.08 
R$ 

Lote 3 - 
Pagamento 
até  11.09 
R$ 

Condições gerais da contratação do pacote 

Pacote 1  
 
Palestras e plenárias  
 

                      
640,00 

                      
720,00 

               
800,00 

Acesso às 7 palestras e duas plenárias, observado que há palestras e plenárias simultâneas (consultar 
programação).  
Na prática cada participante poderá optar por assistir a 4 palestras e 1 plenária de sua preferência observado a 
disponibilidade de assentos disponíveis no local. 

Pacote 2 
 
Palestras e plenárias +    
1 oficina  
 

               
1.840,00 

             
2.070,00 

            
2.300,00 

Acesso às 7 palestras e duas plenárias, observado que há palestras e plenárias simultâneas (consultar 
programação).  
Na prática cada participante poderá optar por assistir a 4 palestras e 1 plenária de sua preferência observado a 
disponibilidade de assentos disponíveis no local. 
Acesso a uma oficina pela qual se inscreveu. O participante não poderá participar de oficina diferente daquela 
originalmente contratada, a não ser com autorização formal e prévia da organização do evento, caso a 
solicitação ocorra em até dois dias úteis de antecedência da realização do Segundo Fórum Trilhas. 

Pacote 3  
 
Palestras e plenárias +   
2 oficinas 
  

               
2.640,00 

             
2.970,00 

            
3.300,00 

Acesso às 7 palestras e duas plenárias, observado que há palestras e plenárias simultâneas (consultar 
programação).  
Na prática cada participante poderá optar por assistir a 4 palestras e 1 plenária de sua preferência observado a 
disponibilidade de assentos disponíveis no local. O participante não poderá participar de oficina diferente 
daquela originalmente contratada, a não ser com autorização formal e prévia da organização do evento, caso a 
solicitação ocorra em até dois dias úteis de antecedência da realização do Segundo Fórum Trilhas. 

Descontos        20% 
desconto 

       10% 
desconto 

 Para ter acesso aos descontos por compra de duas ou mais vagas  favor entrar em contato com (61) 32724442 
– (61) 992729839 – (61) 995579562 e pelo e-mail carlosfcarbone@gmail.com para emissão de boleto. 
 Compras de 2 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 5% 

 Compras de 3 a 5 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 10% 

 Acima de 6 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 20% 
 Formas de pagamento: boleto ou cartão acessando o  site do evento www.inteletto.com 

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

 se o pagamento ocorrer até 01.07 desconto de 20% na inscrição 

 se o pagamento ocorrer até 01.08 desconto de 10% na inscrição 

 depois de 02.08 não há desconto na inscrição 

 Compras de 2 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 5% 

 Compras de 3 a 5 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 10% 

 Acima de 6 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 20% 

 As vagas das oficinas são limitadas 

 

Forma de pagamento: 
O pagamento deverá ocorrer a favor da patrocinadora do evento no site www.inteletto.com 
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 

mailto:carlosfcarbone@gmail.com
http://www.inteletto.com/
mailto:carlosfcarbone@gmail.com
http://www.inteletto.com/
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Dados do 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 

 

Dados do Organizador  
INTELETTO - Instituto de Análise do Comportamento e Desenvolvimento de Competências Ltda 

Endereço:   SRTVN Quadra 702, Bloco "P", Sala 1064, Asa Norte -  CEP 70719-900 -  Brasília (DF) 
CNPJ nº:   06.197.492/0001-33 - CF/DF:      07.454.133/001-66 - Contato:  (61) 32724442 – (61) 995579562 

www.inteletto.com 

Instituições convidadas e apoiadores  
 

Instituições convidadas para o ritual de abertura do evento: FGV, ABRH-DF, CRA-DF, ABED, ENAP,  SBGC e ANITEC. 

 

Estacionamento 
 
Teremos algumas vagas disponíveis grátis para estacionamento. Quem pretender estacionar no local sugerimos chegar cedo. 
 

Regulamento do Segundo Fórum 
 

 Clausula 1 - 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. 

 Clausula 2 - 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.  

 Clausula 3 -Reconhecimentos – esta atividade prevista no evento não tem caráter de concurso ou premiação. Serão reconhecidos trabalhos de trilhas de 
aprendizagem em organizações consultadas pela Inteletto, consideradas de alto nível pela organização do evento.  

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

http://www.inteletto.com/
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 Clausula 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.  

 Clausula 6 - Serviços de alimentação e bebida: A organização do evento ofertará gratuitamente dois coffee breaks, sendo um no meio da manhã do 
primeiro dia e o outro no meio da manhã do segundo dia.  Durante a realização das oficinas, que ocorrem nas tardes dos dias 12 e 13.09.2017,  será 
disponibilizada bolacha, água  e café para consumo dos participantes. Não estão previstos a oferta de almoço e coquetel de chegada no primeiro e segundo 
dias. 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 ou do auditório. 

 Clausula 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.inteletto.com.br e em suas redes sociais. 

 Clausula 8 - É vedada a exposição de produtos ou serviços pelos participantes nas dependências do Segundo Fórum, sob pena de multa de igual valor ao 
cobrado pela concessionária do local do evento (CNTC),  a ser pago à patrocinadora do Fórum. 

 Clausula 9 - Material dos participantes (kit do evento): Cada participante receberá porta-material com papel branco e caneta, além do folder com a 
programação resumida do evento. O folder com a programação completa do evento estará disponível somente na internet pelo site www.inteletto.com . 
Nas oficinas serão entregues o material didático a ser utilizado impresso a cada participante inscrito. 

 Clausula 10 -Desistência de participação: só serão aceitas desistências de participação no Fórum se solicitada em até 15 dias corridos antes do início do 
evento, ficando retido 50% do valor pago em prol da patrocinadora do evento. 

 Clausula 11 – Estacionamento: Serão disponibilizadas algumas vagas gratuitas no estacionamento do CNTC aos participantes do evento que chegarem cedo 
ao local. Não haverá reserva de vagas e a ocupação será feita por ordem de chegada. A organização do evento não se responsabilizará pela segurança dos 
veículos dentro ou fora do Centro de  Eventos. 

 Clausula 12 – 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, auditório 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. 

 Clausula 13 - Alimentação fora do espaço do foyer: não será autorizado alimentar-se fora do espaço do foyer, exceto água. 

 Clausula 14 - Inscrições, pacotes e lotes disponíveis: a tabela abaixo estabelece as condições gerais da contratação para os três tipos de pacote do evento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inteletto.com.br/
http://www.inteletto.com/
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Inscrição  Lote 1 - 
Pagamento 
até 01.07 
R$ 

Lote 2 - 
Pagamento 
até 01.08 
R$ 

Lote 3 - 
Pagamento 
até  11.09 
R$ 

Condições gerais da contratação do pacote 

Pacote 1  
 
Palestras e 
plenárias  

                  
640,00 

                
720,00 

               
800,00 

Acesso às 7 palestras e duas plenárias, observado que há palestras e plenárias simultâneas (consultar 
programação).  
Na prática cada participante poderá optar por assistir a 4 palestras e 1 plenária de sua preferência observado a 
disponibilidade de assentos disponíveis no local. 

Pacote 2 
 
Palestras e 
plenárias + 1 oficina  

               
1.840,00 

             
2.070,00 

            
2.300,00 

Acesso às 7 palestras e duas plenárias, observado que há palestras e plenárias simultâneas (consultar 
programação).  
Na prática cada participante poderá optar por assistir a 4 palestras e 1 plenária de sua preferência observado a 
disponibilidade de assentos disponíveis no local. 
Acesso a uma oficina pela qual se inscreveu. O participante não poderá participar de oficina diferente daquela 
originalmente contratada, a não ser com autorização formal e prévia da organização do evento, caso a 
solicitação ocorra em até dois dias úteis de antecedência da realização do Segundo Fórum Trilhas. 

Pacote 3  
 
Palestras e 
plenárias + 2 
oficinas  

               
2.640,00 

             
2.970,00 

            
3.300,00 

Acesso às 7 palestras e duas plenárias, observado que há palestras e plenárias simultâneas (consultar 
programação).  
Na prática cada participante poderá optar por assistir a 4 palestras e 1 plenária de sua preferência observado a 
disponibilidade de assentos disponíveis no local. O participante não poderá participar de oficina diferente 
daquela originalmente contratada, a não ser com autorização formal e prévia da organização do evento, caso a 
solicitação ocorra em até dois dias úteis de antecedência da realização do Segundo Fórum Trilhas. 

Descontos        20% 
desconto 

       10% 
desconto 

 Para ter acesso aos descontos por compra de duas ou mais vagas  favor entrar em contato com (61) 32724442 
– (61) 992729839 – (61) 995579562 e pelo e-mail carlosfcarbone@gmail.com para emissão de boleto. 

 Compras de 2 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 5% 
 Compras de 3 a 5 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 10% 

 Acima de 6 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 20% 
 Formas de pagamento: boleto ou cartão acessando o site do evento www.inteletto.com 

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

 se o pagamento ocorrer até 01.07 desconto de 20% na inscrição 

 se o pagamento ocorrer até 01.08 desconto de 10% na inscrição 

 depois de 02.08 não há desconto na inscrição 

 Compras de 2 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 5% 

 Compras de 3 a 5 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 10% 

 Acima de 6 inscrições pela mesma organização tem desconto adicional de 20% 

 As vagas das oficinas são limitadas 
 

 
 
relacionar 
 
 
 
 

mailto:carlosfcarbone@gmail.com
http://www.inteletto.com/
mailto:carlosfcarbone@gmail.com
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Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem:  
gestão por competência em empresas públicas e privadas 

 
Datas: 12 e 13 de setembro de 2017. 
Local de realização: SGAS W 5 - Bloco C - Lote 65, Brasília (DF) - CNTC – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 
http://www.cntc.org.br/centro-de-eventos-2/galeria-de-fotos-do-cet/ 

Organização do Segundo Fórum trilhas: Instituto INTELETTO de desenvolvimento de competências www.inteletto.com 

Patrocínio: Carbone treinamento e consultoria em gestão por competências 

Apoio:  

       

                      

 
 

 

 
 

http://www.cntc.org.br/centro-de-eventos-2/galeria-de-fotos-do-cet/
http://www.inteletto.com/
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PROGRAMAÇÃO RESUMIDA DO SEGUNDO FÓRUM - primeiro dia -  12 de setembro de 2017 
Datas/horários Atividades 
8:00 h  Credenciamento 

8:45  às 9:15h Abertura do Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem e apresentação das instituições  apoiadoras do evento – 
Instituições convidadas para o ritual de abertura do Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem: FGV, ABRH-DF, CRA(DF),  ABED,  ENAP,  SBGC e 
ANITEC 

9:15 às 10:05 h Palestra 1- abertura 
A competência comunicativa nos tempos das tribos digitais - Dr. Artur Roman - Local: auditório  

10:05 às 10:40 h Coffee break 

10:40 às 11:25 h Palestra 2 
Trilhas de aprendizagem e curadoria do conhecimento - Dr. Pedro Paulo Carbone - Local: auditório  

11:25 às 11:45 h 20 minutos de debate com os dois palestrantes, Pedro Paulo Carbone e Artur Roman - Local Auditório 

11:45 às 12:30 h Reconhecimento das trilhas de aprendizagem de alto nível implantadas em organizações pelo Instituto INTELETTO - Local Auditório 

12:30 às 14:00 h almoço 

14:00 às 14:20 h Falas institucionais – Local: auditório 

14:20 às 18:15 h Oficina 1 – (simultânea) 
Como iniciar um projeto de trilhas de 
aprendizagem transformando-o no 
plano geral de capacitação  da sua 
organização - Local: Sala 1 

Oficina 2 – (simultânea)  
Competências comportamentais: do 
mapeamento às trilhas de aprendizagem 
 
Local: Sala 2 

Oficina 3 – (simultânea)  
Curadoria do conhecimento: modelagem de 
trilhas de aprendizagem  
 
Local: Auditório 

PROGRAMAÇÃO RESUMIDA DO SEGUNDO FÓRUM - segundo dia -  13 de setembro de 2017 
Datas/horários Atividades 

8:00 h  Credenciamento 

8:45  às 9:15h Falas institucionais -  Local: Auditório 

9:15 às 10:05 h Palestra 3 -  (simultânea)  
 

Competências  disruptivas                        
 
Prof. Marcelo Minutti 
 

 
Local: Auditório   

Palestra 4 – (simultânea) 
 

 O caso das trilhas de aprendizagem da 
Escola de Contas Públicas do TCDF 

                                              

Mestranda Tatianne Cristine Almeida de 
Oliveira   

Local: sala 1 
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10:05 às 10:40 h Coffee break 
 

10:40 às 11:30 h Palestra 5 – (simultânea) 
 
O humano do digital: novas competências 
da economia digital e trilhas de 
aprendizagem 
Mestre Ricardo de Faria Barros 
Local: Auditório  

Palestra 6 - (simultânea) 
 
Trilhas de aprendizagem como recurso 
gerencial para o desenvolvimento de equipes  
Mestre Kleuton Izidio 
 
Local: sala 1 

Palestra  7 –  (simultânea) 
 
Trilhas de aprendizagem e transferência de 
conhecimentos nas organizações 
Prof. Sylvio Maestrelli 
 
Local: sala 2 

11:30 às 12:30 h Discussão Plenária 1  - (simultânea) 
Como promover o envolvimento de 
gestores e funcionários no projeto de 
Trilhas de Aprendizagem? 
Coordenadora da plenária: 
Mestre Solange de Castro 
Local: sala 1 

Discussão Plenária 2 - (simultânea) 
Como o modelo de desenvolvimento 
centrado em Trilhas de Aprendizagem 
contribui para o desenvolvimento da 
organização e para a inovação? 
Coordenador da plenária:  
Mestre Kleuton Izidio – Local: Auditório 

 

12:30 às 14:00  h almoço 

14:00 às 14:20 h Passo-a-passo para implantar um sistema de trilhas de aprendizagem na sua organização na visão da CONSULTORIA INTELETTO 

Local Auditório 

14:20 às 18:15 h 
 

Oficina 3 – (simultânea) 
Curadoria do conhecimento: modelagem 
de trilhas de aprendizagem  
Local: auditório 

Oficina 4 – (simultânea) 
Construindo trilhas de aprendizagem em 
plataformas de software livre 
Local: sala 2 

Oficina 5 – (simultânea) 
Design Thinking para planejar trilhas e 
promover a inovação e a aprendizagem 
disruptiva - Local: sala 1 

 


