


PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO
Em Março de 2021, vamos começar uma nova turma do nosso
Programa de Aceleração - capacitação gratuita que
desenvolve habilidades como autoconhecimento,
pensamento crítico, comunicação e trabalho em equipe a
partir de projetos reais, sempre com a orientação de grandes
profissionais do mercado. Ao final do treinamento, os + 360
jovens participantes vão poder ter a chance de conquistar
vagas de jovem aprendiz, estágio e/ou analista nas empresas
Grupo CCR na região de Jundiaí (CCR AutoBAn, CCR Actua,
CCR Engelog e CCR EngelogTec). 



IMERSÃO BOLD
TRAJETÓRIA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO

1 2 3

JORNADA DO
CONSCIÊNCIA

Definir o propósito de vida
e profissional através de
técnicas e metodologias de
autoconhecimento.

JORNADA DO
IMPACTO

Desenvolver o perfil
empreendedor e intra-
empreendedor a partir da
realização de um projeto.

JORNADA DO
POTENCIAL

Lapidar atitudes e
competências necessárias
para conquistar o trabalho
dos sonhos.



JORNADA DO
INTERIOR

AUTOAVALIAÇÃO

VISÃO DE CARREIRA E FUTURO

DESIGN YOUR LIFE

MINDFULNESS

IKIGAI

GOLDEN CIRCLE

COACH DE CARREIRA

                            (avaliação sobre si mesmo acompanhado por especialistas)

                                                          (workshop com diretores e CEOs de empresas)

                              (o design da sua vida)

            (        (prática de meditação com foco na autorregulação da atenção)

  (metodologia japonesa para "razão de viver")

                        (metodologia para criar e desenvolver projetos com sucesso)

                                    (acompanhamento profissional para carreira)



JORNADA DO
IMPACTO

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

PROPOSTAS DE DESAFIOS

CRIAÇÃO DE PROJETOS

EXPERIÊNCIA DE STARTUPS

DIÁLOGO COM MENTORES

                                                                
(capacitações promovidas pelo Search Inside Yourself Leadership Institute - Google)

                                                                
(atividades que promovam habilidades de trabalho em equipe e outras características para
desenvolvimento pessoal e profissional)

                                                                
(formação de grupos para desenvolvimento de projetos relacionados à necessidades específicas e/ou
alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU)

                                                                
("empresa emergente" com objetivo de desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio)

                                                                
(profissionais qualificados para acompanhamento dos estudantes)



JORNADA DO
POTENCIAL

DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

LIDERANÇA

MINDFULNESS

PROJETOS INDIVIDUAIS

(suporte individual para desenvolvimento de habilidades)

(capacitações que promovam espírito de liderança)

(prática de meditação com foco na gestão emocional)

(desenvolvimento de planos de autodesenvolvimento)



+ FRENTES
PARA ESTIMULAR O APRIMORAMENTO PESSOAL DE NOSSOS ALUNOS

TOP 5 ESTUDANTES

Os talentos com mais destaque
em suas entregas e grande
motivação.

COACH

Estudantes selecionados
para receber coach
individualizado.

CAPACITAÇÕES

Estudantes que se
destacam recebem
treinamentos adicionais.

AVALIAÇÕES

Assessments para
estudantes se
desenvolverem dentro do
que o mercado precisa

OPORTUNIDADES

Os estudantes que se destacam
em suas jornadas são
encaminhados para empresas
de renome no mercado



GERAÇÃO DE
VALOR
A partir da transformação da vida e
perspectiva de seu entorno, esperamos que
os participantes se tornem embaixadores*
do Instituto Bold com o compromisso de
impactar 3 novos jovens no futuro.

*Embaixadores: Fazer parte da equipe técnica ou contribuir com a sustentabilidade do programa.



GANHA-GANHA
Os participantes engajados terão a oportunidade de se
conectar com empresas durante os desafios, com
evolução durante as jornadas e desenvolvimento de
habilidades técnicas e socioemocionais. Convertendo
seu aprendizado em uma das seguintes contribuições.

Trazer
cinco novos
estudantes Se tornar

voluntário
do instituto

Promover a
sustentabi-

lidade
Mentorar

outras
imersões



1 2 3 4 5 6

ETAPAS
TRILHA DO DESENVOLVIMENTO

JORNADA DO
CONSCIÊNCIA

MAR/ABR 21

TREINAMENTOS PROTÓTIPO

INSCRIÇÃO E
SELEÇÃO

FEV/21

PITCH FINAL +
DESAFIO

ESTRATÉGICO

JORNADA DO IMPACTO
MAI/JUN 21

JORNADA DO
POTENCIAL

JUL/21



PERFIL &

VALORES

O Programa de Aceleração é voltado
para jovens e adultos, sem restrição de
idade ou formação.

Ser protagonista do próprio
aprendizado e experiência.

Fazer a diferença e ter o
poder de transformação.

Mentalidade de crescimento
para encarar as situações.

Ter o poder de compartilhar
 e engajar os colegas.

LEARNING

GROWTH MINDSET BE BOLD

ENGAGE



EXPERIÊNCIAS
O QUE FALA QUEM JÁ PARTICIPOU DO PROGRAMA?

“A imersão me fez descobrir que tenho uma energia muito
contagiante para engajar outras pessoas, descobri desafios que ainda
preciso superar e conheci gente muito boa também.”

Leonardo Pinheiro
Embaixador iBold e jovem aprendiz no WeWork

"Participei de duas imersões onde eu tive a minha maior curva de
aprendizado tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional.
Eu posso dizer que eu me considero uma pessoa apaixonada pelo Instituto."

 

Letícia Aparecida
Embaixadora iBold e estagiária de Trade Marketing na Kimberly-Clark



Acelerando pessoas e
projetando talentos
no mercado.

Crie o futuro que você
merece!

instituto.bold @institutobold www.institutobold.com

Faça sua inscrição agora!

https://forms.gle/Mrny6716HJqoHrQp8
https://www.facebook.com/Instituto.Bold/
https://www.instagram.com/institutobold/
https://www.institutobold.com/
https://forms.gle/Mrny6716HJqoHrQp8
https://forms.gle/Mrny6716HJqoHrQp8

