Objetivo
Desenvolver novas competências e
habilidades necessárias ao contexto
de trabalho atual e futuro do corpo
funcional do MPSC no contexto de
pós-pandemia.

Plataforma

CEAF Virtual

Certificado

Sim

curso a distância • carga horária 9 (nove) horas-aula

Conheça alguns professores
Clóvis de Barros Filho
Professor Doutor e Livre docente pela ECA-USP e possui mais de 30
anos de experiência acadêmica. Ele é autor de mais de quinze obras,
entre elas o best-seller "A vida que vale a pena ser vivida". Há mais
de 10 anos, atua como palestrante e consultor para grandes
empresas.
Nagib Nassif Filho
Fundador da “Bolha”, uma empresa de prototipação/inovação e da Where, empresa focada em gestão digital para o
trabalho híbrido. Com duas décadas de experiência no mercado digital, é movido pela vontade de mudar as coisas através
da transformação de tudo que está a nossa volta, misturando o físico com o digital, o hardware com o software e
principalmente trocando a publicidade convencional pela criação de experiências interativas.

Maria Augusta Orofino
Mestre em Gestão do Conhecimento com cursos de extensão realizados na Duke University, UC
Berkeley e Universidade de Barcelona. Consultora organizacional em empreendedorismo, foi
coordenadora do Programa Inova SC, onde implantou 13 polos de inovação no estado de Santa
Catarina. É especialista em Modelos de Negócios, Inovação e Metodologias ágeis e capacitou
mais de 6.500 pessoas nesses temas.

curso a distância • carga horária 9 horas-aula

Trilha de Aprendizagem
Pós-pandemia: novas configurações do ambiente de trabalho

Conteúdo programático
Curso: Felicidade no Trabalho (carga-horária 30min)
Curso: Trabalho Remoto – Como se manter produtivo e gerir o
tempo (carga-horária 30min)
Curso: Práticas para o Trabalho Híbrido (carga-horária 30min)
Curso: Home office com conforto (carga-horária 1h30min)
Curso: Como evitar a dispersão: foco e disciplina (carga-horária
2h)
Curso: A nova reunião: Práticas de assertividade para reuniões
on-line (carga-horária 2h)
Curso: Relações de confiança: os pactos no trabalho presencial
e a distância (carga-horária 1h)
Curso: Como liderar equipes em trabalho remoto (carga-horária
30min)
Curso: Lidando com o imprevisível (carga-horária 30min)
Observação: os mesmos cursos que compõe esta Trilha de Aprendizagem estão
disponíveis para serem realizados de forma isolada, mediante interesse, no CEAF Virtual.

