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CBO – DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS: 2017-2018 

 

DELINEAMENTO GERAL DATA LIMITE: 07 JULHO 2017 

 

MISSÃO: 

O propósito do Programa de Lideranças é proporcionar orientação, desenvolver 

capacidades e proporcionar recursos para os futuros líderes das Sociedades Estaduais 

(ou regionais) de Oftalmologia e Sociedades de Subespecialidades filiadas ao Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. 

 

OBJETIVOS DO PROGRAMA: 

a) Identificar oftalmologistas com potencial de se tornar futuros líderes da 

Oftalmologia Brasileira. 
b) Proporcionar orientação e desenvolver estas capacidades para facilitar a 

exposição e amadurecimento destes líderes potenciais na Oftalmologia tanto 

estadual quanto nacional. 

c) Facilitar a promoção dos (as) alunos (as) do Curso de Desenvolvimento de 

Lideranças em posições de liderança tanto nacional quanto internacional. 
d) O Programa de Liderança é um compromisso e um investimento conjunto entre 

o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o (a) Candidato (a) e as Sociedades 

Oftalmológicas. 

 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

a) Somente as Sociedades Estaduais de Oftalmologia filiadas e as Sociedades de 

Subespecialidades filiadas ao CBO podem submeter nomeações ao Comitê de 

Seleção do CBO - Desenvolvimento de Lideranças. 

 
 O(A) candidato(a) deve buscar esta posição por meio de atividades junto à 

Sociedade Estadual ou de Subespecialidade e à comunidade oftalmológica. O 

candidato não pode auto nomear-se. 

 
b) A Sociedade de Oftalmologia interessada neste Programa só pode nomear 

um(a) (1) candidato(a) interessado em participar neste Programa. 

 
c) O(A) candidato(a) deve ser membro titular da Sociedade Oftalmológica que 

o(a) nomear e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia com anuidade paga no 

momento da nomeação. 
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d) O(A) candidato(a) deve ser membro titular do CBO por, pelo menos, cinco anos 

no momento da nomeação. 

 
e) O candidato deve aceitar participar em todas as atividades curriculares do 

Programa de Lideranças e que são mencionadas na descrição do programa: 
 

 Assistência às Reuniões designadas (página 3) 

 Realização de um projeto prático 

 Trabalhar com um mentor local designado pelo CBO-Desenvolvimento de 
Lideranças 

 
f) O custo da participação será dividido pelo CBO e pela Sociedade Oftalmológica 

Estadual ou a Sociedade de Subespecialidade (que fez a nomeação e o(a) 

candidato(a). (Veja a tabela de custos compartilhados na página 5). 

 
g) O número anual de alunos no Programa CBO-Desenvolvimento de Lideranças 

foi estimado entre 14 e 16 participantes. 

 

SELEÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

a) O Comitê de Seleção do CBO-Desenvolvimento de Lideranças revisará e 
selecionará os(as) participantes com base na avaliação dos formulários de 

nomeação recebidos até o dia 07 de julho de 2017 (Os formulários 

incompletos ou que sejam recebidos depois da data limite (23:59 horário de 

Brasília) não serão avaliados. A data limite não será prorrogada. 

 
b) Imediatamente após a decisão do Comitê de Seleção do Programa de 

Lideranças, as Sociedades Oftalmológicas e os participantes selecionados serão 

informados (Data provável 14/07/2017). 

 
c) Os candidatos que não forem selecionados para o Programa de Lideranças 

2016-2017 podem ser novamente nomeados no ano seguinte, mas serão 

avaliados pelos mesmos critérios. 

 

 

ESCOLHA DO(A) CANDIDATO(A) PARA CURSO PAAO 

a) Os participantes que se destacarem durante a realização do Curso de 

Lideranças CBO será indicado, por meio de lista tríplice, para concorrerem à 
oportunidade de realizar o Curso de Lideranças da PAAO. 
 

b) A diretoria do CBO decidirá apenas por um participante da lista tríplice para 

participar do Curso de Lideranças, conforme disponibilidade de vaga e 
diretrizes definidas pela PAAO, conforme abaixo: 
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 Ter no máximo 45 anos de idade; 

 Ser sócio titular da Sociedade, no mínimo 3 anos; 

 Ser sócio titular da Pan-americana; 

 Ter capacidade de trabalho, habilidade de organização, grande potencial de 
desenvolvimento; 

 Disponibilidade para assistir às duas reuniões da Academia Americana de 

Oftalmologia. 

 O participante do Curso de Lideranças PAAO se comprometerá no ato de sua 

indicação, ser o Coordenador Adjunto da próxima turma do Curso de 
Lideranças CBO e, assumir, como Coordenador, a turma subsequente. 

 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 

Os participantes do CBO – Desenvolvimento de Lideranças do período 2017-2018 
têm por, obrigatoriedade, participar das seguintes sessões: 

 

05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017  

61º CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 

FORTALEZA, CE, BRASIL (HOTEL SEARA) 

 

5 de Setembro de 2017 

 Media Training – (8:00 – 18:00) 

 

6 de setembro de 2017 

 Workshop – Desenvolvimento de Lideranças – (8:00 – 18:00) 

 

Recomendamos a participação no Simpósio CBO-Jovem e CBO-Mulher 

(Confirmar no programa oficial do Congresso, quando disponível) 
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NOVEMBRO 2017 

REUNIÃO DE TRABALHO  

SÃO PAULO, SP, SEDE DO CBO 

 Os(As) participantes do CBO – Desenvolvimento de Lideranças se 
encontrarão para uma sessão de aulas interativas e workshops sobre o 
gerenciamento de associações e temas de liderança que podem incluir 
comunicação, política de negociação, relação com a imprensa, reuniões de 
comitês e outros temas pertinentes. 

 Os participantes terão a oportunidade de visitar a sede do CBO, interagir 
com o Presidente do CBO e com pessoas chaves na estrutura 
administrativa da organização. 

 Os participantes terão a oportunidade de se relacionar e trocar experiências 
durante os eventos sociais. 

 Os participantes terão a oportunidade de discutir seus projetos. 

 

FEVEREIRO 2018 

REUNIÃO DE TRABALHO 

SÃO PAULO, SP, SEDE DO CBO 

 Os(As) participantes do CBO – Desenvolvimento de Lideranças se 
encontrarão para uma sessão de aulas interativas e workshops sobre o 
gerenciamento de associações e temas de liderança que podem incluir 
comunicação, política de negociação, relação com a imprensa, reuniões de 
comitês e outros temas pertinentes. 

 Acompanhamento dos projetos. 

 

JUNHO 2018 

REUNIÃO DE TRABALHO 

SÃO PAULO, SP, SEDE DO CBO 

 Os(As) participantes do CBO – Desenvolvimento de Lideranças se 
encontrarão para uma sessão de aulas interativas e workshops sobre o 
gerenciamento de associações e temas de liderança que podem incluir 
comunicação, política de negociação, relação com a imprensa, reuniões de 
comitês e outros temas pertinentes. 

 Acompanhamento dos projetos. 
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04 A 08 DE SETEMBRO DE 2018 

62º CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 

FORTALEZA, CE, BRASIL (HOTEL SERÁ DEFINIDO) 

03 de Setembro de 2017 

 Sessão Final do CBO – Desenvolvimento de Lideranças 2017-2018.  

 

* * * 

 

Os participantes devem comparecer a todas as sessões de trabalho e demais 
atividades acima pontualmente. Atrasos devem ser justificados e serão 
considerados pelos organizadores do programa. Dois atrasos poderão levar a 
exclusão do participante no curso. 

 

Caberá ao aluno TENTAR ou COMBINAR com a Sociedade de Oftalmologia que o 
indicou, o patrocínio para suas despesas. Caso a Sociedade não puder arcar com 
as despesas, CABERÁ ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO ALUNO, os custos para sua 
participação efetiva em todas as reuniões deste programa.  


