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Informações detalhadas sobre a prática 



 

Descrição da Prática 

 

O Ciclo de Palestras em Gestão Organizacional do Poder Judiciário cearense é uma iniciativa 

organizada pela Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com a Secretaria 

de Gestão de Pessoas (SGP). Compreendeu uma série de palestras voltadas à qualificação dos 

servidores desta Corte de Justiça. As palestras ocorreram no auditório do prédio da Corregedoria 

Geral de Justiça e abordaram os seguintes temas: Gestão Organizacional, Gestão de Projetos, Gestão 

por Processos, Gestão da Inovação, Gestão do Conhecimento e Gestão de Pessoas. 

 

 

Finalidade 

 

Disseminar, no âmbito do Poder Judiciário cearense, temas atuais de gestão com o intuito de 

promover discussões saudáveis, voltadas à qualificação e ao aprimoramento de servidores que 

compõem a Justiça cearense. 

  

 

Resultados alcançados 

 

Foram realizadas 05 (cinco) palestras: – Gestão Organizacional: Modelo de Excelência em 

Gestão Pública (MEGP) – GesPública. Palestrante: Sílvia Kataoka de Oliveira. Objetivo alcançado: 

Apresentar um modelo de gestão reconhecido internacionalmente. – Gestão de Projetos: O Processo 

de Mudança Organizacional para Gestão Eficiente de Projetos. Palestrante: Cássio Germano Gurgel 

Soares. Objetivo alcançado: Apresentar a relevância da gestão eficiente de projetos para a melhoria 

dos resultados na Administração Pública. – Gestão por Processos: Contribuindo para a 

Sustentabilidade e Aprendizagem Institucional. Palestrante: Prof. Marcos Antônio Martins Lima. 

Objetivo alcançado: Apresentar a importância da gestão de processos de trabalho (rotinas e 

procedimentos do ambiente laboral), a fim de se definir, aprender, normatizar e otimizar os 

processos, fazendo cumprir a missão institucional e satisfazendo o usuário interno e externo. – 

Gestão da Inovação: Uma Visão Sistêmica e a Importância para a Tomada de Decisões. Palestrante: 

Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota. Objetivo alcançado: Discutir o processo de inovação e sua 

importância para a sustentabilidade e melhoria da gestão organizacional. – Gestão do Conhecimento. 

Palestrante: Francisco Arnoudo Alves. Objetivo alcançado: Apresentar os aspectos conceituais da 

Gestão do Conhecimento, apontando caminhos que estimulem a construção de um modelo que 

fomente a disseminação do conhecimento e a agilidade dos serviços prestados. – Gestão de Pessoas. 

Palestrante: Luciano Braga. Objetivo alcançado: Apresentar uma nova concepção em gestão de 

pessoa, enfatizando-se a liderança e a ética. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


