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“

Estamos expostos a temas que nos afetam o
tempo todo, mas que não são discutidos com a
devida necessidade. Uma grande variedade de
pessoas e pontos de vista são trazidos à mesa e
são recebidos com respeito e vontade de
aprender para ampliar horizontes.

Ricardo Hoffmann, Fellow ProLíder 2016

O que você quer fazer
pelo Brasil?
turma de 2016
O ProLíder é o programa de formação de lideranças jovens que consiste em
discutir o cenário atual brasileiro, junto a grandes referências, com o
objetivo de criar negócios de transformação que busquem contribuir para o
desenvolvimento do Brasil. Com uma metodologia inovadora, estamos
criando um movimento de talentos engajados em entregar resultados
concretos e positivos para a sociedade por meio desses
empreendimentos. O ProLíder é uma realização do Instituto Four.
Discuta sobre o Brasil e seus principais problemas com os maiores
especialistas brasileiros no assunto e, a partir do conhecimento gerado nas
discussões, crie empreendimentos que contribuirão para a resolução de
grandes questões do Brasil. Faça isso junto a uma comunidade brilhante e
diversa de participantes e fellows, que potencializarão a sua rede e te
ajudarão nos maiores desafios que encontrar.

42% mulheres

Média de idade: 24 anos

perfil regional

Tópicos do programa

01 Pará
02 Ceará
01 Distrito Federal
03 Rio de Janeiro
06 Minas Gerais
12 São Paulo
03 Paraná
01 Santa Catarina

O ProLíder é dividido em diferentes etapas, que tratam de assuntos
diferentes relativos à formação de líderes. Os participantes aprovados
terão acesso a discussão e atividades de autoconhecimento e integração
em uma imersão inicial, para que todos tenham melhor conhecimento
sobre seus propósitos e os de seus colegas de turma. Após esse momento,
os próximos encontros serão dedicados a discussões profundas sobre o
Brasil em dez temas de relevância pública e sobre as diferentes
competências que formam um líder.
Por fim, os participantes resolverão desafios reais de grandes empresas
parceiras e poderão aplicar o conhecimento gerado na criação de
empreendimentos que busquem resolver os maiores problemas do País.
Os projetos desenvolvidos serão apresentados bancas de problemas do
País. Os projetos desenovlvidos serão apresentados a bancas de
problemas do País. Os projetos desenvolvidos serão apresentados a
bancas de profissionais de grande renome nacional nas áreas, que irão
ajudá-los a se tornarem realidade. Os melhores projetos avaliados pelas
bancas também serão premiados.
Ao longo dos encontros, os participantes também pdoerão manter contato
com mentores individuais e especializados nas suas áreas de interesse
para ajudá-los a resolver os maiores problemas pessoais e profissionais
que enfrentam. Os participantes que terminarem o programa também
poderão fazer parte da Comunidade Four, a rede de fellows dos programas
do Instituto Four.

58% homens

perfil acadêmico
Administração
de empresas
administração
pública
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urbanismo
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e biomoleculares
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social
direito

Para saber mais sobre o ProLíder, baixe a nossa
brochura em bit.ly/brochuraprolider2018

engenharias
gestão de
políticas públicas
literatura
comparada
medicina

Perfil da turma 2016
Informações referentes ao início do programa

ALEXANDRE LIMA - 19 ANOS
Graduando em Engenharia Mecatrônica pelo Insper. É um dos responsáveis pelo
projeto Descobrindo o Sonho Jovem (DSJ), que busca capacitar e motivar jovens
da periferia a seguirem seus sonhos.

ana caroline garcia - 24 anos
Graduada em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Recebeu o Prêmio Liderança
jovem pela Câmara Municipal de São Paulo. Trabalha na área de Mobilização do
Centro de LIderança Pública.

beatrice rolim - 19 anos
Graduanda em Administração Pública pela FGV. É criadora do Tamo Junto, projeto
de compartilhamento de conhecimento que promove aulas de reforço voluntário
de aluno para aluno usando inovações na educação.

bruna helena - 28 anos
Graduada em Ciências Contábeis pela FECAP. Trabalhou nas quatro empresas
mais bem-conceituadas do setor contábil mundial. Trabalha na PwC como Senior
em Management Consulting e metodologia de BSC.

bruno morato - 21 anos
Graduando em Medicina na USP. Participou da equipe vencedora da Olimpíada
USP do Conhecimento e ajudou a reconstruir a empresa júnior da faculdade. É
bolsista da Fundação Estudar.

caio poli - 23 anos
Graduado em Comunicação Social e Marketing pela ESPM. Trabalhou como
professor voluntário durante seu curso de extensão em Londres e consultor de
negócios para ONGs. Atua como Trainee de Marketing da Danone.

carolina cardoso - 18 anos
Graduanda em Literatura Comparada pela UFRJ. Foi aceita para cursar a
graduação na Cornell University. Atuou como voluntária na Cruz Vermelha do RJ.
Criou um projeto de debate literário cujo tema é a pobreza mundial.

celina coelho - 29 anos
Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade da Amazônia. Ajudou
a fundar e foi presidente da AIESEC em Belém. É representante da Yunus
Negocios Sociais no Pará.

césar de lucca - 27 anos
Graduado em Direito pela UFV. É coordenador da área de Direitro Tributário do
escritório SABZ Advogados. Desenvolve trabalhos acadêmicos em Direito e
Economia, visando o ganho de eficiência do sistema tributário.

darlan dal-bianco - 24 anos
Graduando em Engenharia Química pela UFV. Permaneceu durante dois anos e
meio no Movimento Empresa Júnior e foi organizador de duas edições da
TEDxUFV. Participou da AIESEC e do Enactus em Glasgow.
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josé eduardo arteta, 17 anos
Graduando em Economia pela FGV. Durante o Ensino Médio, foi presidente do
Grêmio Estudantil do seu colégio e membro da Ordem DeMolay, através da qual
desenvolveu trabalhos filantrópicos e de crescimento pessoal.

gabriela spricigo - 24 anos
Graduada em Administração Pública pela UNESP - Araraquara. Foi Presidente do
Centro Acadêmico de ADMP, Vice-Presidente da AIESEC e Embaixadora CHOICE.
Trabalhou na Secretaria de Governo de Jaú.

iani zeigerman - 24 anos
Graduado em Engenharia Mecânica pela UnB. Fundou um aplicativo de
colaboração entre alunos e o RU da universidade. Trabalhou em projetos de saúde
e desenvolvimento social para o Governo Federal.

joão dantas - 27 anos
Graduado em Engenharia Mecânica - Aeronáutica pelo ITA. Teve experiência como
Piloto Militar. Trabalha como Pesquisador no Instituto de Estudos Avançados na
Divisão de Geointeligência com Sistema de Apoio à Decisão.

josé vandsberg - 25 anos
Graduando em Engenharia de Fortificação e Construção pelo IME. Foi VP da IME
Júnior e Conselheiro da Rio Júnior. É presidente do Centro Acadêmico do IME e
atua em iniciativas que fomentem o empreendedorismo no exército.

juan ribeiro - 23 anos
Graduando em Engenharia Química pela UFV. Atua como escritor e professor. É
criador de um programa de educação e engajamento político que já impactou
mais de 1000 pessoas, o Consciência Política.

juliana quintanilha - 25 anos
Graduada em Ciências Físicas e Biomoleculares pela USP São Carlos. Fez parte da
comitiva que representou a USP no Denman Undergraduate Forum na OSU em
Columbia em 2013. Trabalha como consultora da McKinsey.

kelly de oliveira - 23 anos
Graduanda em Engenharia Cartográfica na UERJ. Atuou na Plataforma dos
Centros Urbanos, uma parceria da Prefeitura do Rio com a UNICEF. Atualmente, é
uma das lideranças da Educaafro - RJ.

laura zambon - 27 anos
Graduada em Administração de Empresas pela UFPR. Publicou artigos no
ENANGRAD 2008 ainda na faculdade. Atualmente, trabalha na AmBev em
modelagem de mercados de cervejas artesanais no Brasil.

marcelo bernardino - 23 anos
Graduando em Direito na UFMG. Atuou em projetos de extensão universitária e
pesquisa científica na graduação. Trabalha na Secretaria de Governo do Estado de
São Paulo e é membro da rede de trainess do Vetor Brasil.
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melissa benito - 27 anos
Graduada em Arquitetura e Urbanismo na USP. Trabalhou na viabilização de
Operações Urbanas Consorciadas com grandes empreiteiras e trabalha na
viabilização de projetos e com trabalhos voluntários.

olivia carneiro - 28 anos
Graduada em economia pela USP. Representou o Brasil em delegações de jovens
líderes para fóruns da OMC e da UNIDO. É analista da LCA Consultores e atua há
quatro anos na área de economia do direito.

paulo honório - 21 anos
Graduando em Administração de Empresas pela UFF Volta Redonda. Foi membro
do Conselho Superior do IFRJ. É Auxiliar Adminsitrativo da Prefeitura de Volta
Redonda e é Conselheiro Municipal da Juventude.

paulo fisch - 18 anos
Graduando em Engenharia Mecânica pela USP. No Ensino Mëdio, criou um
mecanismo para melhorar a aerodinâmica das asas dos aviões. Desenvolve
pesquisa em aerodinâmica e está criando sua primeira empresa.

pedro adas - 25 anos
Graduado em Engenharia Mecânica pela UNICAMP. Trabalhou com o projeto de
expansão de uma startup focada em alternativas de transporte. Atualmente,
trabalha na Integration.

ricardo hoffmann - 25 anos
Graduado em Engenharia de Controle e Automação pela UFSC. Participou da
Empresa Júnior do curso e foi um dos criadores do UFSC Consulting Club. É
trainee corporativo da Whirlpool Latina America.

rodrigo brito - 34 anos
Graduado em Administração de Empresas pela UFPR. Foi cofundador e diretor
executivo da Aliança Empreendedora. Atualmente, é Gestor de Parcerias da WTT
(World-Transforming Technologies).

samuel emílio - 20 anos
Graduando em Engenharia de Produção Mecânica na UNESP. Participou do
Movimento Empresa Júnior e estruturou a Vice-Presidência do Núcleo UNESP de
Empresas Juniores. É embaixador do Ensina Brasil.

stephanie hong - 25 anos
Graduada em Direito pela USP. Realizou intercâmbio para a Espanha como
bolsista do Programa Santander. Representou a USP em competições
internacionais. É advogada do escritório Pinheiro Neto Advogados.

Instituto Four

Avenida dos Bandeirantes, 5826
Telefone: (11) 96901-1014
E-mail: contato@institutofour.org
O ProLíder é uma realização do Instituto Four

