PERGUNTAS FREQUENTES
O que é o Programa de Liderança Executiva do NCPI?
O Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância é uma formação
executiva em primeira infância para engajar lideranças na elaboração de iniciativas que
promovam o desenvolvimento pleno das crianças entre 0 e 6 anos no Brasil.
Realizado pelo Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) em parceria com o Center on Developing
Child, vinculado à Universidade de Harvard, o Programa já teve oito edições internacionais e
duas nacionais, com mais de 570 participantes de diferentes esferas de atuação e oriundos de
todas as regiões do Brasil e de outros 10 países.

Como funciona o Programa de Liderança Executiva?
O Programa alia conhecimentos científicos, casos de sucesso, tendências e atividades práticas
sobre o desenvolvimento e qualificação de políticas e programas para a primeira infância. O
conteúdo é apresentado de forma imersiva para guiar os participantes à melhor tomada de
decisão e ao correto uso dos recursos na criação e desenvolvimento de iniciativas voltadas às
crianças de 0 a 6 anos de idade. Algumas aulas serão ministradas em português e outras, em
inglês (com tradução simultânea).
Com 47 horas de carga horária, o Programa acontecerá presencialmente na cidade de
Cambridge (Massachusetts), nos Estados Unidos, e também no formato on-line, por meio de
encontros distribuídos da seguinte forma:
•

Sessão prévia
Um encontro on-line

Início em julho (Data a ser definida) – Duração: 2h
•

Semana imersiva presencial com aulas teóricas e atividades práticas
Faculdade de Educação da Universidade de Harvard (cidade de Cambridge, em
Massachusetts, EUA) – Carga horária: 36h de aulas teóricas e 5h de atividades práticas

25 a 29 de julho
•

Sessões de acompanhamento das atividades práticas

Um encontro em setembro de 2022 (Data e local a serem definidos) – Duração: 2h
Um encontro em outubro de 2022 (Data e local a serem definidos) – Duração: 2h
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Quem serão os participantes da edição de 2022 do Programa de Liderança
Executiva?
Devido às restrições sanitárias causadas pela pandemia de Covid-19, a 9ª edição do Programa
terá um número limitado de participantes e não abrirá inscrições para o público geral.
Ela será destinada exclusivamente a 30 convidados, indicados pelas organizações parceiras do
NCPI e que dialogam com a gestão municipal de políticas, programas e práticas voltadas à
primeira infância. Esses convites são pessoais e intransferíveis, e os participantes atenderão aos
seguintes perfis: gestores municipais de grandes cidades (acima de 200 mil habitantes),
lideranças das entidades municipalistas, lideranças das organizações da sociedade civil,
lideranças acadêmicas e jornalistas.
Além disso, os participantes não podem ter sofrido condenação sob a Lei Complementar nº 135,
de 2010 (Lei da Ficha Limpa).

O que está incluso no convite?
•

Todas as atividades curriculares e materiais para as atividades;

•

4 noites de hospedagem em quarto individual na cidade de Cambridge, em
Massachusetts (EUA);

•

Todos os cafés da manhã e almoços entre os dias 26 e 29 de julho (em 25/07, o Programa
iniciará suas atividades no período da tarde);

•

1 jantar de confraternização ao final do Programa;

•

Passagens aéreas – Ida e Volta (classe econômica).

O que não está incluso no convite?
•

Custos com traslados terrestres (de e para os aeroportos de origem e destino, além de
deslocamentos internos no local do Programa);

•

Demais refeições não previstas durante os dias de aulas;

•

Teste de COVID-19 pré-embarque;

•

Taxas, encargos e demais custos para emissão de passaporte.
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Quais são as obrigações dos participantes?
Os participantes devem:
•

Comparecer e participar de todos os períodos e demais atividades incluídas no Programa
(incluindo, mas não se limitando a: palestras, workshops, discussões de caso, atividades
etc.), que ocorrerão na Universidade de Harvard, em Cambridge (Massachusetts), nos
Estados Unidos, entre os dias 25 e 29 de julho de 2022;

•

Comparecer, participar e entregar as atividades relacionadas ao componente prático ao
longo do Programa;

•

Comparecer e participar das sessões on-line anteriores e posteriores à semana imersiva
na Universidade de Harvard;

•

Autorizar o NCPI a utilizar e divulgar seu nome, imagem e voz em materiais de
comunicação do Programa e do NCPI.

Qual é a agenda do Programa de Liderança Executiva?
A agenda do Programa inclui aulas relacionadas à ciência do desenvolvimento na primeira
infância, equidade étnico-racial, componentes-chave para a implementação de programas e
políticas, e estratégias para o exercício de liderança.
A agenda completa, com o horário das aulas e outros detalhes, será divulgada aos participantes
em breve.
As aulas não serão gravadas e não serão disponibilizadas para acesso posterior.

Qual é o corpo docente dessa edição do Programa?
O Programa é conduzido por um grupo misto de professores universitários e profissionais
brasileiros e internacionais, devidamente reconhecidos nas ciências biológicas,
comportamentais, sociais e humanas, e de liderança.
Para a edição de 2022, o corpo docente já confirmado contempla nomes como:
•

Charles Nelson III, Ph.D. – Professor de Pediatria e Neurociência na Harvard Medical
School; Diretor de Pesquisa da cadeira Richard David Scott em Pesquisa Médica de
Desenvolvimento da Pediatria no The Developmental Medicine Center; Diretor do
Laboratories of Cognitive Neuroscience, Boston Children’s Hospital;
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•

Jack P. Shonkoff, M.D. - Professor de Saúde Infantil na Harvard School of Public
Health e na Harvard Graduate School of Education; Professor de Pediatria na
Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Diretor do Center on the
Developing Child da Universidade de Harvard.

(outros nomes a serem confirmados)

O que é o Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI)?
Criado em 2011, o NCPI é uma coalizão que tem por objetivo produzir e disseminar
conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância para promover e
qualificar programas e políticas públicas para crianças brasileiras em situação de
vulnerabilidade social.
O NCPI é composto, atualmente, por sete organizações: Center on the Developing Child
da Universidade de Harvard, David Rockefeller Center for Latin American Studies,
Faculdade de Medicina da USP, Fundação Bernard van Leer, Fundação Maria Cecilia Souto
Vidigal, Insper e Porticus América Latina. Para saber mais, acesse ncpi.org.br

Gostaria de ser informado sobre os próximos eventos do NCPI. O que devo
fazer?
Para ficar por dentro das novidades sobre o NCPI, acompanhe nosso site (ncpi.org.br) ou
siga-nos nas redes sociais:
•

LinkedIn: linkedin.com/company/nucleocienciapelainfancia

•

Facebook: facebook.com/nucleocienciapelainfancia

•

YouTube: youtube.com/nucleocienciapelainfancia

PARCEIROS DO NCPI
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