Certificamos que Bernardete da Costa França, CPF 990.758.579-34, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 01 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

7

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº83/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 02 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

Tópicos abordados
Carga

8

9

Pág. 03 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

Certificamos que Dayane Dornelles, CPF 051.195.609-62, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 04 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

10

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº84/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 05 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga

11
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Certificamos que Deividy Amorim Policarpo, CPF 005.006.559-95, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 07 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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CERTIFICADO

13

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº85/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 08 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga

14
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Certificamos que Dinorá Baldo de Faveri, CPF 019.708.209-26, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 10 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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CERTIFICADO

16

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº86/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 11 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

Tópicos abordados
Carga

17

18
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Certificamos que Eliane Bueno, CPF 893.487.539-91, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 13 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

19

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº87/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga

20

21
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Certificamos que Fabiane Zulianello dos Santos, CPF 043.217.819-81, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 16 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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CERTIFICADO

22

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº88/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 17 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga

23

24
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Certificamos que Fabricio Evandro Moser, CPF 006.878.669-79, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 19 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

25

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº89/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 20 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga

26

27
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Certificamos que Fanni Wippel, CPF 008.719.489-90, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

28

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº90/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 23 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga

29

30
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UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

Certificamos que Frederico Ozanam Carvalho de Rezende, CPF 013.215.686-57, participou do curso
on-line “Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 25 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

31

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº91/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 26 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga

32
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UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

Certificamos que Iraci Leitzke, CPF 810.865.989-20, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 28 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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CERTIFICADO

34

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº92/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 29 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Jonas Henrique Rosemann, CPF 053.888.559-96, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

37

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº93/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 32 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga

38

39

Pág. 33 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

Certificamos que Lilian Frainer, CPF 073.647.559-18, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 34 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

40

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº94/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

Pág. 35 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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Tópicos abordados
Carga
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UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

Certificamos que Lucas Küster Moraes, CPF 052.359.739-84, participou do curso on-line “Liderança
e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 37 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
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CERTIFICADO

43

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº95/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Marciane Richter, CPF 010.009.479-12, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]

Pág. 40 de 66 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo
UDESC 00021344/2021 e o código L0FZ269Y.

CERTIFICADO

46

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº96/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga

47
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Certificamos que Poliana Ferreira Mota, CPF 411.072.208-07, participou do curso on-line “Liderança
e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

49

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº97/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Poliana Rossi Schäfer Reblin, CPF 053.294.959-54, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

52

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº98/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga

53

54
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Certificamos que Rafael Rossi Schafer, CPF 038.677.639-33, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

55

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº99/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Renan Thiago Campestrini, CPF 008.106.699-60, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

58

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº100/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Rodrigo Diego Piva, CPF 065.273.809-50, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

61

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº101/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Rogério Simões, CPF 186.784.828-77, participou do curso on-line “Liderança e
Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pelas
servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de março de 2021, com
carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

64

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº102/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Tiago Mateus de Azevedo, CPF 060.642.979-48, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

67

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº103/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
Carga
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Certificamos que Vanessa Carla do Livramento, CPF 042.584.909-03, participou do curso on-line
“Liderança e Comunicação no Novo Cenário de Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e
ministrado pelas servidoras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lúcia Fortes Zeni durante o mês de
março de 2021, com carga horária de 20 horas.
Ibirama, 08 de Junho de 2021.

Jaison Ademir Sevegnani
Diretor Geral - Udesc Ibirama
[Assinado Digitalmente pelo SGP-e]
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CERTIFICADO

70

Ministrantes

Carga Horária do Curso

Fernanda Fabiana Ledra
Vera Lúcia Fortes Zeni

20h












Habilidades e técnicas de comunicação
Comunicação empática
Apreender como a prática de escuta e auto empatia propicia clareza,
capacitação e cuidado mútuo na equipe de trabalho
O autoconhecimento para entender melhor seus próprios sentimentos,
necessidades e interesses
Compreensão dos conflitos durante a comunicação - Compreender antes de
resolver
Aplicar a comunicação corporal para o exercício da liderança
Liderança com Inteligência emocional
Humanização da valorização dos relacionamentos no processo de liderança

Registrado sob o nº104/2021 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI
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Tópicos abordados
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