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Introdução

• Histórico do projeto, a questão da inovação e 
localização;

• Cenário das energias renováveis no Brasil;
• A importância da capacitação de profissionais na 

difusão das energias renováveis e Biogás;
• Os Cursos e as modalidades atendidas com o 

projeto;



Como se deu a organização do 
trabalho científico:

• A questão do biogás como uma energia 
sistêmica;

• A importância da educação a distância para a 
disseminação de conhecimentos relacionados;

• A análise dos resultados obtidos pelo projeto;



Metodologia da organização do 
trabalho:

• Pesquisa bibliográfica;
• Resultados alcançados dentro de um recorte 

temporal;



A educação a distância: uma estratégia para 
capacitações em energias renováveis

• A tecnologia educacional contemporânea reconhece,
na modalidade de ensino a distância, o meio profícuo
para o uso e planejamento de ferramentas tecnológicas
para a gestão do conhecimento e dos sistemas de
informação, permitindo aos indivíduos dispersos
geograficamente construírem o conhecimento coletivo
e individual e aperfeiçoar o potencial de aprendizagem,
interação e produção (ARAUJO, 2009, p. 20);





Quanto aos conteúdos

• Os conteúdos foram elaborados por profissionais
especialistas na área, todos os conteudistas (CIBiogás
ou externos) são profissionais referência no tema, por
essa razão, é necessário o estabelecimento de
parcerias com outras instituições, no caso desse
estudo, a instituição estabeleceu parcerias com a
Universidade de BOKU, a Embrapa e a UTFPR – Campus
de Medianeira;









Quanto ao formato de avaliação

• Embora o processo esteja baseado em
conteúdos técnicos busca-se que conteúdo
tenha significado ao aluno e ao seu contexto,
uma aprendizagem significativa, que seja
capaz de transformar o cotidiano dos alunos
presenciais ou a distância.



Recursos de gameificação

• O gamification não é uma solução única que vai resolver
todos os seus problemas, mas com certeza é uma
ferramenta que não pode faltar na sua “caixinha de
ferramentas” profissional. Ele não elimina a necessidade de
um diagnóstico de necessidades preciso, vinculado a um
conjunto de indicadores que permitam a você medir os
resultados do seu programa de treinamento. O que ele faz
é ajudar você a alcançar os objetivos estabelecidos de
forma engajadora, segura e divertida (ALVES, 2014, p. s/n).



Fóruns 
participativos Glossários Cruzadinhas

(Hot Potatoes)

Quizzes Tarefas 
dissertativas



Estimados estoy muy agradecida de que me dieran la oportunidad de hacer este 
curso, en su momento explique que para mi sería de mucha ayuda ya que mi tesis trata 

de mejorar el proceso de biogás que tiene una empresa donde realice mi práctica 
profesional, hoy que finaliza el curso tengo un vocabulario mas técnico, conocimientos 
de normas aplicables, ecuaciones con sus respectivas bibliografías y me llevo muchos 

datos útiles como por ejemplo identificar una fuga en el biodigestor por medio de 
aplicar detergente y ver si se produce burbujas (Aluna B - Chile)

(Aluno A – Moçambique)



Os resultados alcançados com a capacitações 
oferecidas

• 1218 alunos atendidos;
• Bom índice de permanência dos alunos;
• Alto índice de satisfação;
• Certificação ISO 9001;





Os principais desafios

• A inovação do tema;
• O contexto em que a empresa prioriza (área rural);
• A especificidade do conteúdos e a priorização por 

conteúdos técnicos de qualidade;
• A atualização dos conteúdos;
• A exigência do público;
• Idiomas, distanciamento geográfico e contextualização 

do aluno;



Uma das dificuldades atuais é conciliar a
extensão da informação, a variedade das fontes
de acesso, com o aprofundamento da sua
compreensão, em espaços menos rígidos,
menos engessados. Temos informações demais
e dificuldade em escolher quais são significativas
para nós e conseguir integrá-las dentro da nossa
mente e da nossa vida (MORAN, p.1, 1999).



Superando desafios

• Conteúdo de qualidade;
• Personalização dos conteúdos, tornar o material capaz de atender 

um maior do público;
• Atenção as inovações do mercado de energias renováveis e 

ferramentas tecnológicas; 
• Tutoria especializada, capacitada para o atendimento dos alunos e 

participativa;
• Observação dos contextos dos alunos envolvendo informações de 

outros países (contexto da europa, contexto Brasil e outros países 
da América Latina).



Criação de uma biblioteca digital com o objetivo de ampliar a 
difusão do conhecimento de biogás



Conclusões

• Os resultados alcançados demonstram que as 
capacitações oferecidas foram uma 
importante ferramenta na difusão do uso do 
biogás para a empresa;

• O uso do biogás cresceu 30% entre 2016 e 
2017;
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