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OFICINAS Em quatro sábados do Programa também 
ocorrerão encontros no período da tarde. As oficinas têm um caráter 
mais prático e exigirão maior interação entre os participantes. Os temas 
abordados serão: 

WORKSHOP O workshop é um tempo de imersão, com 
duração de um final de semana. Possui uma temática específica – 
trabalhar o projeto de vida – e pretende aprofundar, trabalhar e 
discutir temas centrais do Programa. Outro objetivo do workshop é 
facilitar o intercâmbio de experiências entre participantes através de 
momentos de lazer e integração. Essa atividade é realizada em uma 
chácara no interior de São Paulo.

PROJETO SOCIAL Os participantes atuam como 
protagonistas na concepção, planejamento e execução de um 
pequeno projeto que proporcione alguma melhoria a uma 
comunidade carente, como por exemplo a pintura de uma creche ou 
uma pequena reforma em alguma escola. O projeto social servirá como 
cristalizador de toda a bagagem adquirida ao longo do Programa. 
Em edições anteriores, foram realizados trabalhos em municípios do 
Paraná, Ceará, Santa Catarina e Roraima. O trabalho será realizado no 
segundo semestre e está dimensionado para um período de 5 dias.

COACHING  Elemento importante no conjunto do 
Programa: cada participante contará com o acompanhamento 
individual de um profissional que o ajudará a pensar em metas 
claras e definir propósitos concretos no reconhecimento de 
potencialidades e desenvolvimento de competências.

Em sua 17ª edição, o 
Programa de Liderança 
& Excelência Profissional 
une uma experiência 
acumulada em mais de 
uma década a uma forte 
carga inovadora.

Seu objetivo é auxiliar 
os futuros profissionais 
a concretizarem seu 
projeto de vida por meio 
do aprimoramento de 
sua excelência humana: 
autoconhecimento, 
gestão do tempo, técnicas 
de estudo, aprender a 
lidar com as frustrações 
e a potencializar suas 
qualidades etc.

Os seus diferenciais são a 
diversidade e a preparação 
dos palestrantes  aliadas 
às atividades práticas 
(workshop, oficinas 
práticas e projeto social). 
Cada participante 
conta ainda com um 
acompanhamento 
individual de um 
profissional que lhe 
ajudará a desenvolver-se 
nas capacidades de um 
líder.

Essa combinação faz do 
Liderança um programa 
completo, reunindo 
de modo integrado o 
aprendizado teórico e a 
experiência em situações 
concretas.

Técnicas de Estudo, 
Temperamentos, 
Simulação de Entrevista, 
Análise Crítica da Informação e 
Redes Sociais.



Experiências de Vida
AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO FINANCEIRO.  
Carlos Rocha. Prêmio melhor gestor de fundos de renda fixa – Revista Exame.

ALTO RENDIMENTO PESSOAL.  
Reinaldo Conrad. Consultor e empresário, medalhista olímpico em iatismo.

Estudos de Caso
LIDERANDO EQUIPES DE TRABALHO.  
José Paulo Carelli. Diretor do ISE Business School.

O MECANISMO DAS MOTIVAÇÕES HUMANAS.  
Diogo Rafael Zanata. Professor do ISE Business School.

Humanismo
EXCELÊNCIA PESSOAL.  
Henrique Elfes. Editor da Revista Dicta & Contradicta.

TRABALHANDO UM IDEAL.  
Daniel Neves Faria. Fundador e presidente da ONG Obras Recreativas, 
Profissionais, Artísticas e Culturais – ORPAS.

A LITERATURA NA COMPREENSÃO DO HOMEM.  
Rafael Ruiz. Professor de História da UNIFESP

A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO.  
Pedro Sigaud Sellos. Coordenador  do Master em Jornalismo no Instituto 
Internacional de Ciências Sociais – IICS.

PROJETO DE VIDA.  
Fernando Cintra. Executive Coaching

WORKSHOP



O Centro de Estudos Universitários do Sumaré é uma iniciativa educacional 
da OSUC (Obras Sociais, Universitárias e Culturais), entidade que, inspirada 
pela mensagem do Opus Dei (www.opusdei.org.br), promove a educação 
integral de estudantes universitários e colegiais. Para aqueles que tenham 
interesse, há também atividades de formação católica. 

Centro de Estudos 
Universitários do Sumaré 
Av. Professor Alfonso Bovero, 175
www.sumare.org.br
(11) 3872-9855
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“O curso de liderança do Centro de Estudos Universitários do Sumaré foi uma das 
melhores oportunidades que eu tive durante minha experiência de faculdade. 
Nele eu fiz contatos com estudantes líderes de outras universidades e aprendi 
lições que hoje aplico na minha vida. Desde o momento em que fiz a entrevista, 
até o momento que recebi meu certificado, fui muito bem recebido, e todos os 
workshops foram de qualidade.”  Ricardo Tarraf AdministrAção - mAckenzie

“Fiz o programa em 1999, durante meu 3º ano na faculdade. Mesmo após 
quase 15 anos, alguns dos conceitos que aprendi me são úteis até hoje, 
como a gestão do meu próprio tempo, a necessidade de aperfeiçoamento 
cultural... mas o que realmente me marcou foram os amigos que ganhei ao 
fazer o curso. Mantenho contato com alguns deles até hoje, e são pessoas 
muito especiais na minha vida.  Sou gerente sênior em uma grande 
empresa de consultoria, e me sinto muito seguro em dizer que o programa 
teve uma contribuição fundamental na minha vida profissional e pessoal.”   
Roberto Penido - Gerente sênior nA Accenture consultoriA

“O curso de liderança me proporcionou uma profunda compreensão 
de vida e do mundo corporativo. Através dos workshops e palestras, 
foi possível assimilar experiências concretas que hoje são base quando 
tomo decisões. Além disso, o coaching me ajudou a conhecer melhor as 
minhas falhas e potenciais, me ajudando a elaborar um plano de vida.”  
Lucas Ivo - Gerente de mArketinG nA AGênciA conversion

início: 29 de março
fim: 14 de junho
atividades: sábados, das 11h às 13h (palestras) 
e das 14h às 16h (oficinas)
investimento: 3 parcelas de R$ 190,00


