
O PROLÍDER é um programa avançado de formação em liderança educacional, com 
foco no desenvolvimento de competências estratégicas, técnicas, comportamentais e 
atitudinais para os gestores atingirem grandes resultados nas instituições de ensino. 
É destinado a diretores e coordenadores de instituições públicas e privadas. Tem 
como estrutura o Ciclo MCF: Mentoria, Coaching e Formação. O programa, que é 
inédito no Brasil, prepara o gestor para desempenhar oito diferentes papéis na gestão 
educacional.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO
EM LIDERANÇA EDUCACIONAL

OS OITO PAPÉIS DO LÍDER EDUCACIONAL

Empreendedor PlanejadorNegociador Organizador

Orientador FacilitadorMonitor Mentor

Compreende cenários e
identifica as oportunidades e
necessidades de mudança no

ambiente educacional.

Coordena e orienta a implantação
de projetos, a execução de

ações e rotinas da instituição.

Avalia o desempenho das equipes
de trabalho e dos planos e ações

educacionais, utilizando indicadores
baseados em fatos e dados.

Promove a gestão participativa,
a gestão de equipes de trabalho

e media conflitos, quando
necessário.

Sensibiliza, engaja e mobiliza as
pessoas para conduzir a organização

na busca de seus objetivos.

Estabelece relacionamentos,
parcerias e acordos com a
comunidade e a sociedade

organizada.

Define diretrizes, objetivos,
estratégias e metas alinhados
com a visão, missão e valores

institucionais.

Organiza a estrutura, processos e
recursos para sustentar a implementação

da estratégia concebida
quando no papel de planejador.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

FormaçãoMentoria Coaching
Aconselhamento, 
assessoramento, sugestões, 
feedbacks e orientações 
práticas aos participantes 
para melhorarem seus 
desempenhos na gestão 
educacional.

Mudança nas estruturas 
pessoais e comportamentais 
dos participantes de forma a 
garantir que apliquem os 
conhecimentos e 
competências adquiridos ao 
longo do programa na sua 
rotina de gestão.

Desenvolvimento de 
competências 
comportamentais, 
conceituais e técnicas de 
forma que os participantes 
atuem com eficácia nos oito 
papéis do líder educacional.

PRO
LÍDER

Preparamos o gestor para desempenhar 8 diferentes papéis na gestão educacional.



DEPOIMENTOS
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“O Prolider foi um grande 
diferencial na minha vida. Vou 
levar os ensinamentos para o 
meu caminhar na educação. 
Repensei todo o meu trabalho. 
Vou ajudar as minhas 
coordenadoras pedagógicas com 
bastante informação e inovação. 
Descobri qual é o meu papel e o 
que eu preciso melhorar, e isso 
foi o mais bacana.”

— Ana Paula Baptista
Coordenadora Pedagógica de Secretaria 
Municipal de Educação-MS

“O programa tem grande 
capacidade de alinhar a teoria 
à prática moderna de gestão. 
Isso o torna único na 
atualidade.”

— Ademar Batista Pereira
Ex-Presidente da Federação Nacional 
das Escolas Particulares (FENEP)

“Nas minhas visitas às escolas 
ouvi muitos elogios ao 
programa, à competência dos 
profissionais e à alta 
qualidade do material. Tenho 
certeza de que esses 
conhecimentos já estão 
contribuindo muito para a 
gestão de nossas escolas.”

— Liliane Sabbag
Ex-Secretária de Educação de 
Curitiba - PR

4 RAZÕES PARA CONTRATAR O PROLIDER

MODALIDADES DO PROGRAMA

VegaOnline Centauri SiriusComponentes
5 dias4 dias3 dias

60 horas50 horas 80 horas 100 horasCarga Horária Total do Programa

Encontros Presenciais (dia inteiro)

Oficinas Práticas

Projeto final dos participantes com aplicação prática do programa

Aulas ao vivo realizadas de forma online

Pasta personalizada do programa com material impresso

Programa de Coaching 

Acesso à Toolbox (Ferramentas de Gestão)

Acesso à plataforma online com material de estudo a distância

Estudo de Caso

Autoavaliação dos participantes nos oito papéis do líder

DESENVOLVE O GESTOR,
pois o programa promove

o desenvolvimento de
competências abrangentes

de liderança e gestão.

INSTRUMENTALIZA O
GESTOR, pois o Prolider

fornece ferramentas para
o gestor utilizar no seu
dia a dia de trabalho.

POSSIBILITA O
AUTOCONHECIMENTO

DO GESTOR, pois ele realiza
um teste de autoavaliação
em relação aos 8 papeis.

PROMOVE
TRANSFORMAÇÕES
NO GESTOR, pois o

programa estimula e
orienta os participantes

a desenvolver projetos de
transformação pessoal

e profissional.


