
 

 

 

 

 

 

MOVING CONNECTIONS 

A empresa tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal e profissional de 

estudantes universitários através da participação em eventos, projetos, congressos e cursos 

profissionalizantes e de idiomas, tanto em âmbito nacional quanto internacional. O intuito é 

de aproximar o estudo universitário com a prática do mercado, obtenção de conhecimento 

mais especifico da área e vivenciar experiências de participação em eventos. A Moving 

Connections oferece essa conexão entre os estudantes e essas oportunidades, promovendo os 

serviços necessários, como inscrição no curso, evento ou projeto desejado, passagem aérea, 

transfer, seguro, hotel, programações turísticas para os dias livres e treinamentos específicos 

para o evento, caso seja necessário.  

 

CURSO DE DIREITOS HUMANOS NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Localizada em Portugal, a universidade de Coimbra é uma das maiores universidades do país e 

uma das mais antigas do mundo. Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, sedia a 

Biblioteca Joanina reconhecida com uma das mais originais e espetaculares bibliotecas 

barrocas europeias. 

Considerada referência em qualidade de ensino, especialmente na área de Direito, a faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra realizará durante o período de 20 à 22 de Julho um 

curso breve sobre Direitos Humanos.  

** Verificar programação conforme anexo “Curso breve sobre Direitos Humanos” enviado 

neste mesmo email. 

Além desse aprendizado e vivência, o aluno que participar do curso, também fará uma viagem 

cultural por outras cidades em Portugal além de Coimbra, como Lisboa e Porto e também 

conhecerão Madrid, na Espanha.  

A participação no curso e viagem cultural enriquece o desenvolvimento do aluno, tanto 

profissionalmente quanto pessoalmente, sendo uma grande oportunidade de vivência e 

diferenciação no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidades_mais_antigas_do_mundo


 

 

 

 

 

 

VIAGEM CULTURAL À PORTUGAL E ESPANHA  

Roteiro: 

 18/07: Saída de Guarulhos com destino à Lisboa 

 19/07: Chegada em Lisboa e partida para Coimbra 

 19 a 23/07: Período de curso e passeios culturais em Coimbra 

 24/07: Visita a cidade de Porto 

 24 a 26/07: Visita a cidade de Lisboa 

 27 a 29/07: Visita a cidade de Madrid 

 29/07: Saída do aeroporto de Madrid com destino à Guarulhos 

 30/07: Chegada ao Brasil 

 

SERVIÇOS INCLUSOS 

 Passagem aérea São Paulo/Lisboa/Madrid/São Paulo 

 Transfer aeroporto Lisboa à Coimbra/ Coimbra à Porto/ Porto à Lisboa/ Lisboa à 

Madrid/ Madrid ao aeroporto 

 12 dias e 10 noites com hospedagem e café da manhã, sendo:  

 5 dias em Coimbra com hospedagem no Tryp Coimbra Hotel 

 3 dias em Lisboa com hospedagem no Tryp Lisboa Oriente Hotel 

 2 dias em Madrid com hospedagem em hotel do grupo Meliá 

 Seguro de saúde  

 Assistência turística disponível para os passageiros durante a viagem 

Inscrição no curso breve sobre Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, 03 

refeições na universidade, visita técnica a universidade e emissão do certificado 

 

 



 

 

 

 

 

COMO PARTICIPAR 

O prazo de inscrição para o projeto é até 27/04/2015. Interessados favor enviar email para 

info@movingconnections.com.br ou entrar em contato através do telefone (16) 9 9782 4240, 

para que possamos enviar a ficha de inscrição.  

 

INVESTIMENTO NECESSÁRIO 

Parte terrestre: Pagamento em até 5x de EUR 250,00, sendo a primeira parcela para o mês de 

abril ou pagamento à vista no valor total EUR 1.210,00 (valor com desconto). 

Curso breve sobre Direitos Humanos na Universidade de Coimbra: EUR 250,00 pagos 

diretamente para a universidade no dia em que chegarmos em Coimbra. 

Parte aérea: 10x de USD 140,00 + taxas de embarque. 

** valores sujeito a alteração. 

 

Nos colocamos inteiramente a disposição para esclarecimento de dúvidas e maiores 

informações! Esperamos contar com a sua participação!  Não perca tempo, inscreva-se já!  

 

Magdala Mincatto Kurmann 

Patricia Ianelli Rocha 

mailto:info@movingconnections.com.br

