
Local: Auditório do Bloco II da sede do MPPR
Marechal Hermes, 820 - Centro Cívico - 80530-230 - Curitiba - PR

Entre agora mesmo e faça sua inscrição:
https://www.sympla.com.br/encontro-nacional-de-tecnologia-e-inovacao-do-ministerio-publico--enasticmp__581012

DIA 12/09 (Quinta-Feira) das 17:00 às 20:30

● 17:00 – Workshops 
Os participantes deverão escolher entre uma das duas opções:

Opção 1: WORKSHOP JUSTIÇA EXPONENCIAL COM MÉTODO DATA DRIVE CANVAS (GRUPOS)
Neste workshop os participantes vão dialogar sobre desafios enfrentados pelo Ministério Público, e
junto com os facilitadores vão usar Data Driven Canvas, mapa visual que auxilia a ordenar e utilizar
dados,  para  pensar  e  construir  soluções  para  um  problema  alinhado  as  premissas  da  Justiça
Exponencial  -  Cultura Digital,  Liderança,  Justiça 4.0, Cidadão no Centro,  Justiça como Plataforma,
Inovação Multidisciplinar e Ecossistemas.  
Cada  grupo  receberá  um  desafio  e  uma  persona,  usando  Mapa  de  Empatia,  aprofundarão  o
conhecimento sobre a persona que será base para a estruturação do Data Driven Canvas. 
Facilitadores: 

 Ademir Piccoli 
Advogado, empreendedor, especialista em Governo Digital,  evangelizador do uso intensivo de
tecnologia no Ecossistema da Justiça. Também atua como palestrante e é autor do livro Justiça
Exponencial: 7 premissas para acelera o processo de inovação e transformação no ecossistema
de justiça.
 iMaps
Provedora  líder  em  inovação  de  Business  Intelligence,  criadores  do  Data  Driven  Canvas,
ferramenta que permite pensar fora da caixa e libertar a criatividade para resolver problemas
usando dados.

Vagas limitadas: 50 vagas

https://www.sympla.com.br/encontro-nacional-de-tecnologia-e-inovacao-do-ministerio-publico--enasticmp__581012


Opção 2: WORKSHOP DE STORYTELLING
O Workshop aborda a metodologia necessária e um conjunto de técnicas para usar com sucesso o
Storytelling.  Para isso  os participantes irão aprender o conceito  de storytelling  e suas aplicações
práticas; entender sobre a era da economia da atenção e a importância de contar uma boa estória;
compreender os benefícios do storytelling no mundo dos negócios e aprender a contar sua própria
estória com autenticidade e relevância. Fernando destaca que contar e ouvir estórias são atividades
presentes no dia a dia das pessoas e quando estas são aliadas a uma narrativa emocionante, elas se
transformam em uma poderosa ferramenta. 
Facilitador:

 Fernando Palacios
É sócio-fundador da Storytellers, o primeiro escritório especializado em encontrar as melhores
histórias  do  mundo  dos  executivos  e  suas  marcas  e  contá-las  da  maneira  mais  marcante  e
professor de instituições como ESPM, onde já treinou mais de mil alunos em três continentes no
que ele chama de Tecnologia de Storytelling, que detalhou no Guia Completo do Storytelling.

Vagas limitadas: 100 vagas

● 19:00 – Coquetel de abertura do Inovação em Pauta
Para  encerrar  uma produtiva  tarde  de  workshops,  teremos  um momento  networking,  que  será
realizado junto a área de exposição de tecnologia e inovação do encontro, o espaço de convivência
servirá como palco de interação e troca de conhecimento durante todos os intervalos do Inovação
em Pauta do MPPR.
Aproveite, o espaço foi planejado para você, a cada visita aos expositores de tecnologia, uma trilha
de conhecimento será traçada e no final muitas surpresas para quem completar a jornada. 

DIA 13/09 (Sexta-Feira) das 08:30 às 18:00

● 08:00 – Check-in e início da jornada da inovação do segundo dia!
Comece o dia fazendo seu check-in no evento, e conferindo a abertura do segundo dia do Inovação
em Pauta, desde o início a programação será intensa, não fique nem um minuto fora!

● 08:30 – Palestra > Inovação em Pauta: como a justiça vem acelerando o processo de transformação
Palestrante: Ademir Piccoli 
Advogado,  empreendedor,  especialista  em  Governo  Digital,  evangelizador  do  uso  intensivo  de
tecnologia  no Ecossistema da Justiça.  Também atua  como palestrante e é autor  do livro  Justiça
Exponencial: 7 premissas para acelera o processo de inovação e transformação no ecossistema de
justiça.

● 09:30 – Painel > Inovação no Ecossistema de Justiça: como funciona na prática?
Painelistas:

 Antonio Rolemberg Feitosa Junior - Promotor de Justica e Presidente do CETI e coordenador
do MPLabs (MPPE)

 Gisele Molinari Fessore  - diretora da Escola de Servidores da JFSP e membro do iJuspLab
 Ademir Piccoli - Advogado, especialista em Governo Digital e autor do Livro Judiciário 

Exponencial 

● 10:30 – Coffee Break
Pausa  para  o  cafezinho  e  para  visitar  o  espaço  foi  planejado  para  você,  siga  sua  trilha  de
conhecimento na área de exposição.

● 11:00 – Palestra > Importância da inovação:  visão da Positivo



● 11:15 – Palestra > Competências em Tempo de Cultura Digital
Palestrante: Augusto Niche Teixeira
Doutor e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS. Possui
formação e experiência internacional Madrid e Barcelona (Espanha) certificação em Liderazgo del
Siglo XXI: Capacitador-Líder Coach y En Red-Abierto (La Salle Business S6chool Madrid) & Gestión de
la Innovación y el Emprendimiento para la Competitividad Empresarial (Universitat Ramon Llull - La
Salle Business School Barcelona)

● 12:15 – Almoço servido no local
Intervalo para almoço, que será servido no local do evento, mais um momento networking, que será
realizado  junto  a  área  de  exposição  de  tecnologia  e  inovação  do  encontro,  siga  a  trilha  de
conhecimento construída para você!

● 13:30 – Painel > O movimento de inovação: como diferentes segmentos lidam com o desafio?
Painelistas:

 Edson Augusto Giesel – RENAULT: Líder, dentro da TI industrial, o processo de Transformação
Digital para a Renault e Nissan na América Latina 

 Antoine Moreau –  FIEP: Consultor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação pela Gerência
Tecnologia e Inovação do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

 Augusto Benevenuto – MPPB: GAECO e Hackfest

● 14:30 – Painel > Inovação Tecnológica: desafios e oportunidades!
Painelistas:

 Dr. Paulo Zeni: Promotor de Justiça e Presidente do Comitê Gestor do SAJ (MPMS)
 Case de Inteligência Artificial aplicada em Ministério Publico
 Case de transcrição de audiências VOXIA/ MPLABS
 Nelson Joaquim Santos: CIO do TJPR - Case de IA no TJPR - “PIAA”

● 16:00 – Coffee Break 
Última pausa para o cafezinho do dia, e última oportunidade para visitar o espaço de exposição, e
conclui sua trilha de conhecimento. A cada visita, uma oportunidade, e no final, muitas surpresas
para quem completar a jornada. 

● 16:30 – Painel >  CIOs: os desafios da TI
 Yuri Gonzalez Araújo – CIO MPBA
 Willy Andrey Fröhlich – CIO MPRS
 Myrian Raquel Rodrigues da Silva – CIO MPMS 

● 17:30 – Palestra > Estado 360
Palestrante: Adauto Viccari Junior
Construtor  Social,  formado  em  Administração  e  Direito,  Especialista  em  Administração  Pública
(ESAG/UDESC),  com  M.B.A.  e  Mestrado  em  Gestão  para  o  Desenvolvimento  e  Cooperação
Internacional (UML - Lisboa - Portugal) Administrador do MPSC. Livros Publicados: 1. Comentários a
Lei de Responsabilidade Fiscal - Editora Atlas. 2. Comentários a Lei 4320/64 (Direito Financeiro e
Orçamentário) Editora Atlas.

● 18:00 – Encerramento e sorteio dos passaportes da jornada do Inovação em Pauta.

https://www.sympla.com.br/encontro-nacional-de-tecnologia-e-inovacao-do-ministerio-publico--enasticmp__581012

https://www.sympla.com.br/encontro-nacional-de-tecnologia-e-inovacao-do-ministerio-publico--enasticmp__581012

