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...with the WorldColumbia in Brazil

Columbia Global Centers | Rio de Janeiro
é um hub para programas e iniciativas da Columbia University 
relevantes para o Brasil. O Centro contribui para o ambiente 
acadêmico e de pesquisa do país, além de permitir que os 
membros da comunidade de Columbia aumentem seus 
conhecimentos e explorem oportunidades acadêmicas na 
região.

Columbia Global Centers
Promover e facilitar o envolvimento colaborativo e impactante 
do corpo docente, alunos e ex-alunos da universidade com o 
mundo para melhorar a compreensão, enfrentar desafios 
globais e promover o conhecimento e sua troca.
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O programa Columbia Women’s Leadership Network in Brazil seleciona anualmente grupos de profissionais de nível médio-sênior com o
objetivo de desenvolver uma crescente rede de mulheres que contribuirão para a transformação do Brasil. Aproveitando os talentos e a excelência
acadêmica da Universidade de Columbia, cada coorte será formado por mulheres trabalhando em diferentes áreas da gestão pública em diversas
partes do Brasil.

Essas profissionais participam de oficinas no Brasil e no campus da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. O programa consiste de 5
módulos que incluem treinamentos estratégicos, atividades de networking, mesas redondas, seminários e sessões de mentoria. Todas as atividades
são supervisionadas/ facilitadas /apoiadas pelo Columbia Global Centers | Rio de Janeiro, incluindo a coordenação acadêmica e gestão do
programa, em estreita colaboração com professores da Universidade de Columbia.
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Resultados e avaliações do primeiro ano



Objetivos e Público - Alvo

Este programa pioneiro tem como objetivo formar redes e preparar mulheres com perfil de
gestão e liderança promovendo um aprendizado prático sobre temas urgentes. Neste projeto,
trabalhamos a questão da gestão de capital humano através da seleção de funcionárias públicas,
profissionais do setor privado e terceiro setor interessadas em construir novas redes.

Pretendemos dar continuidade ao programa, reunindo um novo grupo com alto potencial de
transformação para participar de uma série de intervenções educacionais, profissionais e de
networking, que coloque as participantes no centro das discussões sobre os principais desafios
estratégicos de gestão hoje com foco em mudança.

Objetivo

Potenciais candidatas:
• Nível superior completo;
• Pelo menos 3 anos de experiência profissional;
• Ocupar posição estratégica;
• Proficiência em língua inglesa;

Público-alvo: Mulheres que ocupem posições estratégicas no governo brasileiro,
empresas e organizações da sociedade civil que estejam abertas a novos
aprendizados e valorizem a construção de rede para a solução de problemas
complexos

Público - Alvo
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NY Program
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Estrutura

Os projetos finais do programa Columbia Women’s Leadership Network in Brazil resultarão em uma publicação.
Grupos
Os trabalhos deverão ser feitos em grupos de 2 ou 3 participantes.

Idioma
Os projetos deverão ser escritos em português.

Abordagem
Os projetos deverão buscar atingir dois objetivos:

1.O projeto elaborado deverá se basear nos temas desenvolvidos ao longo do programa e poderá utilizar exemplos
de melhores práticas, para propor instrumentos que melhorem o desempenho de um
setor/departamento/instituição.

2.O projeto deverá incluir propostas práticas e de iniciativas trans-setoriais que assegurem que as perspectivas de
gênero e a atenção à agenda da igualdade de gênero estejam no centro das atividades propostas

Projeto Final
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Processo de Candidatura

Processo de 
Candidatura
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Para se candidatar, é necessário seguir o procedimento abaixo:

• Completar o formulário de candidatura (em inglês): 
• https://forms.gle/DfupcyDh7ToBUvpX9
• Pagar a taxa de inscrição de R$ 150,00
• Enviar os documentos abaixo em um único e-mail para LN2380@columbia.edu até 13 de janeiro de 2020 as 23h59:
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
• Currículo completo comprovando pelo menos 3 anos de experiência em atividades de gestão 
• Carta de recomendação (em português)
• Carta de motivação de até 400 palavras (em português ou inglês)
• As finalistas participarão de uma entrevista online que será gravada para a seleção final das 30 participantes.

20% das vagas serão reservadas para cotas raciais.

Custos e Apoio Financeiro

• O custo do programa é de USD 6.500 (seis mil e quinhentos dólares). Todas as participantes selecionadas são 
elegíveis a bolsas integrais ou parciais para financiamento da tuition (custo de participação no programa).

• Não é garantido o apoio financeiro a todas as selecionadas. 

• Cada participante é financeiramente responsável por todos os custos de viagem, acomodação e refeições 
envolvidos nos módulos locais e internacionais.

https://forms.gle/DfupcyDh7ToBUvpX9
mailto:ln2380@columbia.edu


Estrutura

As participantes que completarem com êxito os requisitos receberão um certificado de conclusão emitido pelos Columbia Global
Centers | Rio de Janeiro. O requisito mínimo para receber o certificado de conclusão do curso é uma média de B, ou 80%.Certificação

Avaliação e Política de 
Participação

A avaliação do curso será baseada da seguinte forma:
1.  Participação nas atividades – 50%
Presença e participação individual, bem como o envolvimento no projeto de grupo serão avaliados.
2.  Projeto Final em Grupo – 50%

A avaliação do projeto final será baseada em:
a.   Mérito e relevância do projeto;
b. Abordagem inovadora do tema;
c. A clareza da exposição das ideias do projeto; a estrutura de pensamento, a facilidade de se seguir o 
pensamento do autor e a consistência da conclusão.

Participação não é uma opção - é um requisito.

Pontualidade e a participação ativa em discussões e exercícios em sala de aula serão levados em consideração. 
As ausências precisarão ser comunicadas com pelo menos 1 semana de antecedência. A cada 2 faltas, a nota final poderá ser reduzida em 
uma letra. Qualquer estudante que perca 3 ou mais módulos está sujeita a reprovação e/ou devolução do valor integral da bolsa.

Letter Grade Percentage

A 90%-100%

B 80%-89%

C 70%-79%

D 60%-69%

F 0%-59%

Grading system
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Calendários e Prazos
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Inscrições 06/12/2019 à 13/01/2020

Entrevistas 06/02/2020 à 14/02/2020

Notificação das selecionadas 20/02/2020

Confirmação de participação Até 04/03/2020

Módulo #1 19/03/2020

Fórum Global 20/03/2020

Módulo #2 29/05/2020

Módulo #3 27/07/2020 à 31/07/2020

Módulo #4 19/09/2020

Módulo #5 27/11/2020



Contatos

Teresa Borges
Program Manager
Columbia Global Centers | Rio de Janeiro
tb2714@columbia.edu

Laura Nóra
Program Officer
Columbia Global Centers | Rio de Janeiro
ln2380@columbia.edu
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