
	

 
MINICURSO DO PEV 

TÍTULO:  
II Minicurso Energias Renováveis 
Público-Alvo: 
Estudantes universitários e secundaristas, professores da Educação Básica, Ambientalistas. 
DATA: 26/08/2017 
CARGA HORÁRIA: 08 horas (04 horas presenciais, 04 horas à distância). 
EMENTA: 
Desenvolvimento sustentável e recursos naturais. Conceito de energias renováveis e não renováveis. Atual 
planejamento e operação do sistema elétrico brasileiro. Tipos de energia renováveis mais conhecidas  ( 
geotérmica, hídrica, de ondas e marés, Eólica, Solar, Biomassa ) e suas potencialidades e desafios. Uso 
sustentável das energias renováveis, harmonia entre as fontes de energia.  Atual panorama do 
desenvolvimento das energias renováveis no Brasil e na região Nordeste.  

OBJETIVOS: 
* Discutir a importância das fontes de energia renováveis. 
* Apresentação e compreensão dos termos técnicos, conceitos e principais teorias. 
* Conhecer a importância da utilização da energia renovável para diminuição dos impactos ambientais. 
* Entender a importância do uso cada vez menor de combustíveis fósseis.  
* Analisar os principais processos de produção de energia de fontes renováveis. 
* Compreender a utilização em “harmonia” das energias renováveis. 
* Conhecer o potencial das energias renováveis e como elas estão sendo utilizadas no Brasil e na região. 
METODOLOGIA: Exposição dialogada. Uso de datashow e vídeo. Fichamento sobre os pontos mais 
importantes abordados no Minicurso e fichamento de vídeo recomendado pelos ministrantes. Conversa 
final sobre o uso de energias renováveis e sobre a região do Vale do São Francisco. 
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