Certificamos que Fanni Wippel, CPF 008.719.489-90, participou do curso “Inteligência Emocional no

Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar Treinamentos no dia 27

de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

2

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito de
Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional para
potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a comunicação, bem
como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº60/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

3

Certificamos que Marino Luiz Eyerkaufer, CPF 001.008.659-50, participou do curso “Inteligência

Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar

Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

4

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº61/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

5

Certificamos que Tiago Matheus de Azevedo, CPF 060.642.979-48, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

6

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº62/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

7

Certificamos que Poliana Rossi Schäfer Reblin, CPF 053.594.959-54, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

8

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº63/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

9

Certificamos que Ana Paula Corrêa Wendhausen, CPF 063.466.689-43, participou do curso
“Inteligência Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa
Inspirar Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

10

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº64/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

11

Certificamos que Marciane Richter, CPF 010.009.479-12, participou do curso “Inteligência Emocional

no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar Treinamentos no dia

27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

12

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº65/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

13

Certificamos que Rafael Rossi Schafer, CPF 038.677.639-33, participou do curso “Inteligência

Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar

Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

14

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº66/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

15

Certificamos que Diego Rafael Stüpp, CPF 046.699.309-90, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, no turno matutino, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela
empresa Inspirar Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 04h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

16

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

04h
*Turno matutino









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº67/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

17

Certificamos que Dinora Baldo de Faveri, CPF 019.708.209-26, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

18

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº68/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

19

Certificamos que Paulo Edemar Barth, CPF 055.020.619-14, participou do curso “Inteligência

Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar

Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

20

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº69/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

21

Certificamos que Bernadete da Costa França, CPF 990.758.579-34, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

22

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº70/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

23

Certificamos que Renan Tiago Campestrini, CPF 008.106.699-60, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

24

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº71/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

25

Certificamos que Dayane Dornelles, CPF 051.195.609-62, participou do curso “Inteligência Emocional

no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar Treinamentos no dia

27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

26

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº72/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

27

Certificamos que Iraci Leitzke, CPF 810.865.989-20, participou do curso “Inteligência Emocional no

Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar Treinamentos no dia 27

de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

28

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº73/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

29

Certificamos que Fabiane Zulianello dos Santos, CPF 043.217.819-81, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

30

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº74/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

31

Certificamos que Jonas Henrique Rosemann, CPF 053.888.559-96, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

32

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº75/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

33

Certificamos que Ruben Machota, CPF 294.058.909-72, participou do curso “Inteligência Emocional

no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar Treinamentos no dia

27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

34

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº76/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

35

Certificamos que Eliane Bueno, CPF 893.487.539-91, participou do curso “Inteligência Emocional no

Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar Treinamentos no dia 27

de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

36

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº77/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

37

Certificamos que Frederico Ozanam Carvalho de Rezende, CPF 013.215.686-57, participou do curso
“Inteligência Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa
Inspirar Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

38

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº78/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

39

Certificamos que Sérgio Marian, CPF 664.686.479-91, participou do curso “Inteligência Emocional no
Trabalho”, no turno vespertino, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 04h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

40

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

04h
*Turno vespertino









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº79/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

41

Certificamos que Fabricio Evandro Moser, CPF 006.878.669-79, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

42

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº80/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

43

Certificamos que Deividy Policarpo, CPF 005.006.559-95, participou do curso “Inteligência Emocional

no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar Treinamentos no dia

27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo SGP-e

Jaison Ademir Sevegnani

Diretor Geral - Udesc Ibirama

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

44

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº81/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

45

Certificamos que Jaison Ademir Sevegnani, CPF 030.563.249-39, participou do curso “Inteligência
Emocional no Trabalho”, oferecido pela Udesc Alto Vale e ministrado pela empresa Inspirar
Treinamentos no dia 27 de fevereiro de 2020, com carga horária de 08h.
Ibirama, 27 de fevereiro de 2020.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

CERTIFICADO

46

Ministrante

Carga Horária do Curso

Tiago Pianezzer
Inspirar Treinamentos

08h









Conhecimentos e habilidades para gerir situações utilizando o conceito
de Inteligência Emocional;
Importância da aquisição de novas competências da gestão emocional
para potencializar e melhorar as relações interpessoais;
Competências no domínio da assertividade para melhorar a
comunicação, bem como a gestão de situações cotidianas de conflitos;
Cooperação como peça chave no sucesso das ações planejadas;
Potencialidades individuais, do grupo e pontos a serem trabalhados;
Perfil do grupo;
Trabalho em prol da coletividade.

Registrado sob o nº82/2020 Coordenadoria de Recursos Humanos- CRH/ CEAVI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

Tópicos abordados
Carga

47

48

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JAISON ADEMIR SEVEGNANI em 18/03/2020 às 09:52:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00008368/2020 e o código V700DWZ0.

