
 
Edital 

 
  

Columbia	Women’s	Leadership	Network	in	Brazil 
 
 

1. PROGRAMA 
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 turma é formada por mulheres 
trabalhando em diferentes áreas da gestão pública, setor privado e terceiro setor em diversas 
regiões do Brasil. Essas profissionais participam de módulos e atividades no Brasil e no campus 
da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. O programa consiste em 5 módulos 
que incluem treinamentos estratégicos, atividades de networking, mesas redondas, seminários 
e sessões de mentoria. Todas as atividades são supervisionadas pelo Columbia Global Centers 
| Rio de Janeiro, incluindo a coordenação acadêmica e gestão local do programa, em estreita 
colaboração com professores e escolas da Universidade de Columbia. 
 

2. CONCEITO 
A gestão de capital humano é um tema complexo e central em qualquer cenário. O 
reconhecimento de bons profissionais, combinado à oportunidade de capacitação e a sua 
exposição às redes em diferentes setores e áreas são investimentos que contribuem para a 
melhoria dos quadros institucionais e que devem ser fomentados através de programas 
consistentes.  
 
O programa tem como foco o desenvolvimento do capital humano, selecionando 
funcionárias públicas com um perfil distinto nos diferentes órgãos (dos níveis federal, 
estadual e municipal), profissionais do setor privado e terceiro setor interessadas em 
contribuir para redes propositivas e realizadoras. O programa reúne mulheres com grande 
potencial de transformação para participarem de uma série de módulos educacionais, 
profissionais e de rede que colocam as participantes no centro das discussões sobre os principais 
desafios atuais. O desenvolvimento da rede conta com a participação de líderes que inspiram e 
ampliam a discussão com o grupo e também de especialistas da Universidade de Columbia e 
outras instituições para discutir os temas propostos. 
 

3. PRINCIPAIS TEMAS 
A formatação deste curso atende, portanto, a duas demandas: I) selecionar talentos nos 
diferentes setores com perfil de liderança, a fim de formar grupos multissetoriais de mulheres 
comprometidas e engajadas; II) oferecer oportunidades de qualificação e integração a uma rede 
influente de agentes promotores de transformação social. 
 



I. Comunicação estratégica; 
II. Inovação e Lideranças no Governo e no Mercado de trabalho; 
III. Espírito empreendedor: criatividade, flexibilidade e persistência na busca 
por oportunidades; 
IV. Advocacy e Network.  

 

4. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

Inscrições 26/11/2021 a 07/01/2022  

Entrevistas 24/01/2022 a 28/01/2022 

Notificação das selecionadas 04/02/2022 

Confirmação de participação  Até 16/02/2022 

Pré-programa e conhecendo a rede (ambientação - online) 11/03/2022 

Módulo #1  25/03/2022 

Módulo #2 06/05/2022 

Módulo #3 Final de junho de 2022* 

Rodada com as mentoras sobre os Projetos Finais 12/08/2022 

Módulo #4 16/09/2022 

Módulo #5 07/10/2022 

Apresentação dos Projetos Finais e encerramento Programa  11/11/2022 

 *datas especificas a confirmar 
5. REGULAMENTO 
5.1 SELEÇÃO 
Serão selecionadas até 30 participantes de diferentes setores e áreas de especialidade. O objetivo 
do programa é de constituir uma turma diversa e trans-setorial com representantes de 
diferentes regiões do país, raças, experiências profissionais e trajetórias. 
 



20% das vagas são reservadas para cotas raciais. 
 
5.2 CUSTOS E BOLSAS 
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 para todas as selecionadas.  
 
Cada participante é financeiramente responsável por todos os custos de viagem, 
acomodação e refeições envolvidos nos módulos locais e internacionais. 
 
5.3. 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.  

Sistema de Avaliação: 

Nota Percentagem 

A 90%-100% 

B 80%-89% 

C 70%-79% 

D 60%-69% 

F 0%-59% 
 
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 sujeito a reprovação, a menos que seja justificado de acordo com um dos 
critérios descritos abaixo. 
 
Ausências “justificadas”: 



• Doença ou lesão atestada por um médico ou profissional de saúde. 
• Viagens oficialmente sancionadas e/ou patrocinadas documentadas por carta pela 

alta administração. 
• Exigências judiciais documentadas por uma carta do funcionário do tribunal.  

 
As participantes que não conseguirem o certificado de conclusão, de acordo com as 
políticas descritas acima, deverão reembolsar o valor total da tuition caso tenham 
sido contempladas com uma bolsa. 
 
6. PRAZOS  
O prazo para inscrições é até 07 de janeiro de 2022. 
A confirmação de matrícula é até 16 de fevereiro de 2022. 
 
6.1 PRÉ REQUISITOS 

1. Nível superior completo; 
2. Pelo menos 3 anos de experiência em cargo de gestão no setor público, privado ou 

terceiro setor; 
3. Exercer cargos de gestão; 
4. Proficiência na língua inglesa. 

 
6.2 PROCESSO DE CANDIDATURA 
Para se candidatar, é necessário seguir o procedimento abaixo: 

1. Completar o formulário de candidatura (em inglês):  
https://forms.gle/7a9vSyMgDta8vHfs6 

 
 
2. Pagar a taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais). A taxa deve ser paga via 
depósito bancário na conta abaixo. 
 
 
3. Após completar o formulário de candidatura, enviar os documentos abaixo em um 
único e-mail para ipp2104@columbia.edu até 07 de janeiro de 2022 as 23h59: 

• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
o Razão Social: Associação Columbia Global Center/Brasil 
o CNPJ: 15.730.628/0001-10 
o Nome do Banco: Citibank S.A  
o Número do Banco: 745 
o Agência: 0003 
o Conta Corrente: 30823358-1 

• 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) 

 
 
 



4. As finalistas participarão de uma entrevista online que será gravada para a seleção final 
das 30 participantes. 
 
20% das vagas são reservadas para cotas raciais. 
 
6.3 REGRAS DE CANDIDATURA 
O pagamento da taxa de inscrição não será reembolsável em nenhum caso. 
 
As candidatas que não enviarem os documentos requeridos dentro do prazo estipulado terão 
suas candidaturas desconsideradas.  
 
A decisão do processo de admissão será anunciada no dia 04 de fevereiro de 2022. As 
candidatas selecionadas terão até o dia 16 de fevereiro de 2022 para confirmar sua 
participação no programa.  
 
As vagas disponíveis serão disponibilizadas às candidatas da lista de espera.  
 
O programa está submetido a um número mínimo de participantes. Se o programa não 
atingir o número mínimo de inscrição, o programa será adiado.  
 
7. TAXA DE INSCRIÇÃO 
Taxa de inscrição: R$200,00 (duzentos reais) 
O pagamento da taxa de inscrição não será reembolsável em nenhum caso. 
 
O pagamento deve ser feito em reais através de transferência bancária identificada. 
 
Em caso de dúvidas, por favor contacte Isabella Pereira (ipp2104@columbia.edu). 
É necessário enviar o comprovante de pagamento por e-mail para Isabella Pereira 
(ipp2104@columbia.edu) junto com demais documentos solicitados. 
 
8. DADOS BANCÁRIOS 
Razão Social: Associação Columbia Global Center/Brasil 
CNPJ: 15.730.628/0001-10 
Nome do Banco: Citibank S.A  
Número do Banco: 745 
Agência: 0003 
Conta Corrente: 30823358-1 
 
9. POLÍTICA DE PAGAMENTO  
Para garantir uma vaga no programa, as candidatas devem respeitar as etapas e prazos do 
processo de inscrição. Candidatas que não realizarem o pagamento da taxa até a data limite 
estipulada não serão admitidas no programa e valores parciais pagos não serão reembolsados.  
 
Para finalizar o processo de inscrição, as candidatas precisam enviar o comprovante da 
transferência e todos os documentos requisitados para Isabella Pereira no e-mail 
ipp2104@columbia.edu.   



 

10. CONTATO PARA DÚVIDAS 
Isabella Pereira 
Endereço: Columbia Global Centers | Rio de Janeiro (Rua Candelária, 9 – sala 301 – Centro, 
Rio de Janeiro – RJ) 
E-mail: ipp2104@columbia.edu 
 
 

SOBRE O COLUMBIA GLOBAL CENTERS | RIO DE JANEIRO 
 
O Columbia Global Centers | Rio de Janeiro é o escritório de representação e um centro de 
programas e iniciativas da Universidade de Columbia que trata de temas globais de relevância 
em todo o Brasil. O Centro contribui para o ambiente acadêmico e de pesquisa do país, além 
de permitir que os membros da comunidade de Columbia conheçam e explorem 
oportunidades de intercâmbio com a comunidade acadêmica e de negócios locais. O Centro 
tem uma ampla rede de contatos e trabalha em colaboração com universidades, organizações 
não governamentais e instituições públicas para desenhar e implementar programas inovadores 
que visam melhorar a compreensão dos desafios globais através de uma perspectiva 
transdisciplinar, transcultural e aplicada. O centro promove eventos, seminários e cursos 
envolvendo seu corpo docente e parceiros visando uma rica troca de conhecimento, pessoas e 
ideias no campus da Universidade de Columbia bem como nas principais cidades do Brasil. 
 
 


