Evento Presencial

ENCONTRO ANUAL CAT
4 DE NOVEMBRO DE 2021

CARGA HORÁRIA:
3 (três) horas-aula.

OBJETIVO:
Contribuir para ampliação do senso de pertencimento à equipe e do foco nos
objetivos traçados pelo CAT para o cumprimento de sua missão de prestar
apoio técnico especializado à atividade-fim do MPSC.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/PROGRAMAÇÃO
14h às 14h30 - Abertura
Fernando da Silva Comin - Procurador-Geral de Justiça (a confirmar)
14h30 às 15h35 - Apresentação dos resultados e Alinhamentos para 2022
Márcio Conti Jr, Coordenador do CAT

15h35 às 15h45 – intervalo
15h45 às 17h - Propósito Inspirando a Excelência no Serviço Público
Cláudio Vicente
17h - Coquetel de encerramento

DOCENTES/PALESTRANTES:
Cláudio Vicente
Administrador (UFSC) com MBA pela FGV e Mestrado em Engenharia de
Produção (UFSC), possui experiência de 20 anos em Gestão Empresarial no
setor privado, público e terceiro setor, inclusive atuando como Presidente de
Autarquia Municipal de Saneamento. Foi coordenador pedagógico do Centro
de Estudos da Administração Pública e coordenou os Cursos de
Administração e Ciências Contábeis da UNISOCIESC. É professor de PósGraduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), UNOESC e UNISOCIESC,
onde também coordena a Pós em Liderança Estratégica. É Diretor Executivo
do Instituto Foco, atua como mentor no desenvolvimento de líderes e no
desenvolvimento pessoal e profissional de administradores públicos, além de
atuar como consultor e palestrante para órgãos públicos municipais e
estaduais, tendo atendido o Tribunal de Contas de Santa Catarina, a
Secretaria Estadual da Educação de SC, Secretaria Estadual da Saúde,
Secretaria Estadual da Administração, Escola da AGU, além de inúmeras
prefeituras e câmaras de vereadores. Estudioso do Modelo de Excelência da
Disney, já treinou mais de 30.000 pessoas no tema, em mais de 400
treinamentos e palestras ministrados no Brasil. Possui treinamentos oficiais
do Disney Institute (Orlando EUA) e anualmente ministra treinamentos para
empresários e líderes brasileiros em Orlando (EUA) para estudo do Modelo de
Excelência em Serviços da Disney.

