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 Matéria 1: Palestra com Prof. Marins – 15/12/2014 

No dia 15 de dezembro de 2014 aconteceu, no Auditório do CASS, mais um 

Encontro para Líderes Cariocas. Dessa vez, além das palavras de abertura do 

Presidente do Instituto Fundação João Goulart, José Moulin, os Líderes Cariocas foram 

presenteados com uma breve apresentação breve apresentação de um grupo de 

líderes que esteve em Columbia, cujo objetivo foi transmitir as experiências 

vivenciadas e as impressões obtidas durante o curso, relacionando-as com a realidade 

da nossa cidade. Após tal apresentação, a plateia teve o prazer de assistir à Palestra 

"Os desafios da Liderança no Serviço Público", ministrada pelo Prof. Luiz Marins,  onde 

foram abordados, de uma forma leve e descontraída, aspectos essenciais de liderança 

e de comportamento prático no serviço público. O objetivo era que, ao final do 

encontro, os líderes fossem capazes de mobilizar pessoas em prol dos resultados 

esperados para o seu Órgão. De acordo com o feedback fornecido pelos próprios 

Líderes Cariocas ao Instituto Fundação João Goulart, o objetivo foi plenamente 

alcançado. 

O palestrante Luiz Marins é Presidente da ANTHROPOS CONSULTING (1984) e 

da ANTHROPOS MOTIVATION & SUCCESS, portanto sua biografia pode ser melhor 

conhecida através do site www.anthropos.com.br.  

Os Líderes Cariocas da Turma 5 do COPPEAD e todos os demais que não 

tiveram a possibilidade de assistir à apresentação de Columbia e à Palestra do 

Professor Marins no dia 15 de dezembro de 2014, terão uma nova oportunidade em 

breve. Como o evento foi inteiramente gravado pela Equipe da Multirio, haverá uma 

sessão especial para esses Líderes Cariocas e para os Pontos Focais dos Órgãos, que 

serão nossos convidados especiais. 

 

 Matéria 2: Teste de Proficiência em Língua Inglesa – Dezembro/2014 

Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2014, um novo grupo de Líderes Cariocas 

teve a possibilidade de realizar um Teste de Proficiência em Língua Inglesa no subsolo 

do CASS. Tal teste consistiu de uma prova escrita e uma avaliação oral, a fim de 

determinar o Nível de Proficiência de cada líder: Basic, Intermediate, Upper 

Intermediate e Advanced. 

 Para aqueles que ainda não realizaram esse teste, haverá uma nova 

oportunidade em breve. A importância de sua realização relaciona-se com as futuras 

indicações para capacitações diversas cujo pré-requisito seja o domínio da Língua 

Inglesa. 

 

 Matéria 3: Curso “Liderança COM Pessoas” – Fundação Dom Cabral – Em andamento 

Iniciou-se no dia 26 de janeiro de 2015 o Curso “Liderança COM Pessoas”, na 

Fundação Dom Cabral, destinado a todos os Líderes Cariocas. A Professora Alba Duarte 

conduziu o grupo durante dois dias, trazendo uma série de dinâmicas e atividades 

práticas sobre vários aspectos da Liderança. Em 05 e 06 de fevereiro foi a vez dos 

alunos que compuseram a Turma 2 passarem 16 horas na Fundação Dom Cabral 

exercitando suas competências enquanto líderes. O curso ainda terá mais três turmas 

e o mais importante após a participação de todos consiste em responder à Pesquisa de 

http://www.anthropos.com.br/


Satisfação on-line e anônima enviada pelo Instituto Fundação João Goulart, pois o 

objetivo desta é sempre promover capacitações capazes de agregar valor a cada líder. 

 

 Matéria 4: Curso de Gestão de Projetos – Palestrante: Carlos Henrique Santos da Silva 

Conforme o Presidente do Instituto Fundação João Goulart já adiantou por e-

mail, haverá um Curso de Gestão de Projetos voltados para todos os Líderes Cariocas. 

Tal curso será oferecido no CASS em diferentes turmas com datas variadas, previstas 

para os meses de abril e maio. Possui carga horária de 16 horas, que será dividida em 

dois dias em uma mesma semana para cada turma, no horário de 9h às 18h. 

A inscrição será feita por e-mail em breve e cada líder poderá escolher a turma 

de sua preferência, de acordo com sua disponibilidade. Maiores informações e o 

currículo do Palestrante serão enviados por e-mail para todos. 

 

 Chamadas Finais: 

Fique atento a todas as possibilidades de capacitação e treinamento oferecidas 

constantemente pelo Instituto Fundação João Goulart.  

Mantenha seus endereços eletrônicos sempre atualizados para não ficar de 

fora de nenhuma oportunidade. 

Ainda estão válidas as inscrições para os Cursos de Curta Duração da ENA, na 

França. Aqueles que desejarem obter maiores informações devem solicitar através do 

e-mail liderescariocas@rio.rj.gov.br. 

Estão sendo selecionados os Líderes Cariocas que se inscreveram para o Curso 

de Avaliação Econômica de Projetos Sociais, uma parceria do IPP com o Itaú Social. Tal 

seleção ficou a cargo do IPP e do Itaú Social, cabendo ao Instituto Fundação João 

Goulart apenas o comunicado sobre os Líderes que se inscreveram. 

Também estão sendo selecionados os Líderes que manifestaram interesse, 

através de um parágrafo com justificativa enviado por e-mail, em participar do 

Programa de Gerenciamento de Projetos. Tal Curso oferecido pela Fundação Dom 

Cabral tem data prevista para seu início e 02 de março. 
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