
 
                                                                                                                                                            https://www.carbonetreinamento.com/cursos-gratuitos 

 

CURSO A DISTÂNCIA GRATUITO, com 30 horas  

 
TRILHAS DE APRENDIZAGEM POR COMPETÊNCIAS E CURADORIA DE CONHECIMENTOS 
 
Coordenação Geral: Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone 
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Período de realização: 08.04 a 04.05.2020 
Plataforma EAD: Google sala de aula 
Público-alvo: profissionais de gestão de pessoas, em especial aqueles funcionários que atuam com 
treinamento e desenvolvimento 
 
 
 

 

Objetivo geral do treinamento:  

 

Preparar os participantes para o domínio conceitual e metodológico para o desenvolvimento de 

trilhas de aprendizagem por competências e curadoria de conhecimentos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                                                                                                                       

Módulos Conteúdo Carga 
horária 

Objetivos específicos 

1 INTRODUÇÃO ÀS TRILHAS 
DE APRENDIZAGEM E À 
CURADORIA DO 
CONHECIMENTO 

12 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 

2 ELEMENTOS DO PROJETO 
TRILHAS DE 
APRENDIZAGEM 

6 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. Demonstrar como o mapeamento 
de competências colabora no norteamento das trilhas de 
aprendizagem. 

3 MODELAGEM DE TRILHAS 
DE APRENDIZAGEM 
 
 

8 Capacitar os participantes para a modelagem das trilhas, 
permitindo que eles possam iniciar o desenvolvimento de trilha 
piloto, através de formulários específicos 

4 AMBIENTES DE 
TECNOLOGIA APLICADOS 
ÀS TRILHAS DE 
APRENDIZAGEM 

4 Compreender os vários ambientes eletrônicos existentes que 
permitem a publicação das trilhas, a curadoria de 
conhecimentos e o consumo on line das ações de capacitação 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA DO CURSO TRILHAS 

Módulos Atividades a 
distância 

Especificação Orientações de estudo DATAS E 
HORÁRIOS 

Live 1 – Conhecendo o Curso a distância trilhas de aprendizagem por competências e curadoria de conhecimentos e orientações 
aos alunos 
Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone 
Duração prevista: 90 minutos 

08.04.2020                
às 10 horas 
 

MÓDULO 1 – 
INTRODUÇÃO ÀS TRILHAS 
DE APRENDIZAGEM E À 
CURADORIA DO 
CONHECIMENTO 

Leitura prévia 
de artigo 

Artigo “ trilhas de 
aprendizagem como 
estratégia para o 
desenvolvimento de 
competências”, Isa 
Freitas e Hugo Brandão 

Este artigo apresenta o conceito de trilhas de 
aprendizagem e um estudo de caso e mostra como 
essa nova metodologia pode revolucionar o 
sistema de aprendizagem. 
De sua parte, reflita sobre  o conceito de trilhas e 
sobre o impacto das “grades” tradicionais de 
treinamento aplicadas em escolas e organizações 
para alunos e trabalhadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 08.04 
a 10.04  
 
 
 

Leitura prévia 
de artigo 

Artigo “Trilhas de 
aprendizagem”, BB e 
Pedro Carbone 

Este artigo explora o conceito de trilhas de 
aprendizagem em várias perspectivas (filosófica, 
educacional, tecnológica, instrumental etc), 
ampliando a compreensão do termo. 
De sua parte, avalie o impacto e a importância do 
conceito de trilhas e das ferramentas digitais de 
aprendizagem contemporâneas para a formação 
do jovem que se mantém embargado na internet 
e em tecnologias afins. 

Assistir três 
vídeos sobre o 
conceito de 
competências 

Vídeo 1 - Conceito de 
competências e trilhas 
https://www.youtube.com/
watch?v=DBEIzSUcFxE 
18 minutos 

Esses três vídeos abordam os conceitos de 
competência, gestão por competências e trilhas de 
aprendizagem. Apresentam, ainda, um novo papel 
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e trilhas de 
aprendizagem  

Vídeo 2 - Gestão por 
competências e trilhas 
https://www.youtube.com/
watch?v=F4Qqf5V7t3Y 
11 minutos 
Vídeo 3 - Trilhas de 
aprendizagem e 
curadoria 
https://www.youtube.com/
watch?v=8lXhNaSngfU    
12 minutos 

Autor: Prof. Dr. Pedro 
Paulo Carbone 

na educação: o curador de ambientes de 
aprendizagem. 
De sua parte, assista os vídeos e avalie o papel do 
curador de conhecimentos em ambientes digitais 
 

Live 2 -palestra ao vivo com o Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone 
 “INTRODUÇÃO ÀS TRILHAS DE APRENDIZAGEM E À CURADORIA DO CONHECIMENTO”,  
Duração prevista: 90 minutos 

13.04.2020 
às 10 horas 

Live 3 – palestra ao vivo com o Prof. Msc. Ricardo de Faria Barros 
“O PAPEL DO CURADOR DE CONHECIMENTOS DAS TRILHAS NA CONSTRUÇÃO DE SABERES” 
Duração prevista: 90 minutos 

14.04.2020 
às 10h 

MÓDULO  2 –  ELEMENTOS 
DO PROJETO TRILHAS DE 
APRENDIZAGEM 
 
 

Leitura prévia 
de artigo 

“ Expansão temática das 
trilhas: tudo começa por 
aqui”, Dr. Pedro Paulo 
Carbone 

Esse pequeno texto apresenta a técnica do Mind 
Map para estruturação lógica de uma trilha de 
aprendizagem, com exemplos 
De sua parte, domine essa metodologia e faça a 
expansão temática do tema da sua trilha 

15.04 

Live 4 - palestra ao vivo com o Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone 
 “APRENDENDO A DEFINIR UMA TRILHA DE APRENDIZAGEM COM OS RECURSOS DO MIND MAP”,  
Duração prevista: 90 minutos 

16.04,  
às 10 horas 

MÓDULO  3 –  
MODELAGEM DE TRILHAS 
DE APRENDIZAGEM  
 
 

Navegar em 
trilha 
demonstração 

Navegação na trilha 
demonstração gestão 
de conflitos 
www.carbonetreinamen
to.com 

Conhecer uma trilha de aprendizagem 
demonstração e o passo-a-passo de construção 
De sua parte, domine a metodologia de construção 
de trilhas de aprendizagem   

17.04 
 

Live 5 – palestra ao vivo com o Prof. e Mestrando Diego Silva Reis 
“ PASSO-A-PASSO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA TRILHA DE APRENDIZAGEM” 

20.04 
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Duração prevista 90 minutos 

MÓDULO 4 - AMBIENTES 
DE TECNOLOGIA 
APLICADOS ÀS TRILHAS DE 
APRENDIZAGEM 

Leitura prévia 
de artigo 

Hipertexto e Softwares 
Livres hipertextuais, 
Carlos Felipe Lucio 
Carbone 
 

Compreender a lógica da construção coletiva do 
conhecimento baseada em hipertextos 
De sua parte, eleja as principais ferramentas de 
tecnologia para publicação de trilhas na sua 
organização. 

21 e 22.04 

Live 6 – palestra ao vivo com o Prof. e Mestrando Carlos Felipe Lucio Carbone 
“AMBIENTES DE TECNOLOGIA APLICADOS ÀS TRILHAS DE APRENDIZAGEM” e 
Fala de encerramento do curso com Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone 
Duração prevista 120 minutos 

24.04 

Avaliação  Entrega do trabalho de conclusão do curso que deve conter os seguintes itens: expansão 
temática do tema da trilha, escopo, objetivos, público-alvo, cesta de ações de desenvolvimento 
escolhidas para a trilha e orientações de navegação na trilha e em pelo menos um trilho 

04.05 

Entrega de certificados 
 

Entrega dos certificados de aproveitamento aos alunos Entre 11 e 
29.05 
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CURRÍCULO DOS PALESTRANTES E PROFESSORES 

Pedro Paulo Carbone é um dos mais influentes escritores  no campo do desenvolvimento de 

competências, professor da FGV e da ENAP, 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. 

Coordenou o primeiro, o segundo e o terceiro Fóruns Nacionais de Trilhas de Aprendizagem, realizados 

em Brasília em setembro de 2016, 2017 e 2018, respectivamente e  coordenou, ainda, o primeiro e o 

segundo Seminário de trilhas de aprendizagem da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, em 

2017 e 2018. Autor de vários livros e artigos científicos, entre eles coautor do livro Gestão por 

competências e gestão do conhecimento, Ed. FGV, 3ª edição, com cerca de 200 mil exemplares vendidos. 

Diretor-executivo da Inteletto Consultoria e da CARBONE TREINAMENTO. 

 

Diego Silva Reis. Vem atuando como educador, palestrante e consultor de programas de competências 

e trilhas de aprendizagem em vários órgãos públicos e organizações privadas. Administrador de Empresas, 

atua há 10 anos na área de Gestão de Pessoas, tendo exercido funções gerenciais e de Assessoria. 

Atualmente é diretor da Inteletto - Instituto de Desenvolvimento de Competências. Especialista em 

mapeamento de competências e de conhecimentos. Mestrando pela Must University (USA), Master of 

Science in Emergent Technologies in Education. 

Carlos Felipe Lucio Carbone, Graduado em Administração pela Universidade de Brasília, atua há 10 anos  

na Inteletto – Instituto de Desenvolvimento de Competências, onde ocupa a função de diretor. É consultor, 

palestrante e especialista em gestão de pessoas, novas tecnologias da educação, trilhas de aprendizagem 
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por competências, tecnologia da informação e linguagem de ambiente Wiki, Moodle, Wordpress, entre 

outros. Mestrando pela Must University (USA), Master of Science in Emergent Technologies in Education. 

 

Ricardo de Faria Barros é um reconhecido 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 e educador formador de novos 

educadores do Banco do Brasil. 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", com mais de 200.000 visitas.    

 
 
 

Regulamento do Curso 
 

1. No ato da solicitação de  inscrição, o candidato à vaga do curso deverá submeter o seu pedido  pelo site da 

Carbone Treinamento:  https://www.carbonetreinamento.com/cursos-gratuitos  e aguardar  manifestação. 

 

• Nome: 

• Data de nascimento: 

• CPF: 

• E-mail: 

• Celular:  

https://www.carbonetreinamento.com/cursos-gratuitos
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• Organização onde trabalha: 

• Cargo ou função que ocupa: 

• Relatar os motivos que o levaram a se inscrever no curso Trilhas à distância: 

• Anexar Curriculum vitae 

• Anexar carta de solicitação do treinamento da empresa ou organização onde trabalha. 

 

2. A Carbone Treinamento e Consultoria em Gestão por Competências Eireli oferece o curso de trilhas a 

distância, totalmente gratuito, com 30 horas de duração, para profissionais de gestão de pessoas, em 

especial aqueles funcionários ou servidores que atuam com treinamento e desenvolvimento. 

3. O curso trilhas de aprendizagem à distância ocorrerá pelo programa google sala de aula e as vagas são 

limitas. 

4. Não há garantia de vagas para todos os inscritos. A Carbone Treinamento se reserva o direito de priorizar 

vagas para profissionais que detenham maior necessidade de capacitação no tema. Os candidatos 

selecionados receberão comunicado até 06.04.2020. 

 

5. Será autorizado apenas uma vaga por empresa privada ou pública. 

 

6. Os alunos selecionados deverão ter a disposição um computador pessoal e acessar a ferramenta 

classroom.google.com para acompanhar o treinamento, sem a qual não poderão realizá-lo. 
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7. os alunos que acompanharem pelo menos 5(cinco) lives (palestras-aulas) e entregarem sua trilha 

desenvolvida, obtendo no mínimo nota 7,0, será aprovado e receberá o certificado de aproveitamento do 

curso.  

 

8. O certificado de participação no evento será emitido e enviado eletronicamente aos participantes em até  

45 dias corridos após o treinamento. 

9. Por motivos de força maior (doença dos palestrantes ou problema na conexão internet) o cronograma do 

curso poderá ser alterado sem prévio aviso ou até suspenso. Poderão ocorrer, também, alterações de 

nomes de educadores, sem prévia comunicação aos inscritos. 

10. A Carbone Treinamento não autoriza distribuir ou publicar o material do curso na internet, nem as lives 

gravadas. Os alunos poderão gravar as palestras (lives) apenas para consumo próprio. 

 

11. O curso não prevê tutoria individual ou em grupo.  

 

12.  O trabalho final deverá ser desenvolvido sem tutoria. O aluno deverá se referenciar na documentação do 

curso e nos exemplos de trilhas publicadas. 
 

 

 

Sugere-se que cada aluno doe máscaras ou álcool gel em qualquer quantidade ao hospital do SUS da sua região 
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