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.
NATIONAL MODEL UNITED NATION (NMUN) – Datas a serem confirmadas - Março de 2018
O que é?
O National Model United Nations é um modelo de negociação em âmbito internacional nos
moldes da Organização das Nações Unidas (ONU). Teve sua primeira conferência em 1946. O
evento conta com a participação de mais de 5.000 estudantes vindos de 41 países dos diversos
continentes, sendo organizado pela National College Conference Association (NCCA). O projeto
tem como principal missão proporcionar aprendizado e experiência que contribuam para a
formação acadêmica, profissional e pessoal dos estudantes. Através deste fórum internacional,
os estudantes debatem e negociam soluções sobre os problemas e questões globais enfrentados
pelos países da comunidade internacional, promovendo um contato com as atividades
diplomáticas entre os temas da agenda internacional da ONU. Além desse aprendizado e
vivência, a participação no projeto estimula e desenvolve habilidades e competências em
termos de liderança, diálogo, argumentação, comportamento diplomático e trabalho em
equipe.
A participação do Brasil nessa simulação é recente, tendo formado a sua primeira delegação em
2010. Tendo em vista o potencial estudantil que o país possui, o objetivo da Moving Connections
é aumentar a participação das universidades brasileiras neste projeto, sendo que as principais
universidades do mundo como Harvard e Stanford participam desse evento. O NMUN-NY é um
evento reconhecido e apoiado pela ONU.
Como funciona?
Os estudantes, denominados como delegados no projeto, possuem o papel de embaixadores
dos Estados membros da ONU e através de negociações e debates buscam soluções para os
problemas globais prescritos na agenda da organização.

Os estudantes representam diferentes países, não sendo o seu de origem. Para isso, os
participantes devem realizar pesquisas sobre as questões reais que seus países estão
enfrentando, como cultura, geografia, economia, política, direito e história do país, a fim de
formular as resoluções finais. Dessa forma, os estudantes são desafiados a irem além das suas
visões pessoais de mundo e comunicar aos outros delegados os interesses do país que estão
representando.
O evento acontece nas salas de conferência do Hotel Sheraton Times Square e o seu
encerramento, juntamente com as votações finais, acontecem na sede da Assembleia Geral da
ONU, contando com a participação de pessoas ilustres para realizarem palestras motivacionais
aos delegados. Já participaram da cerimônia de encerramento, por exemplo, Ban-Ki-Moon e Kofi
Annan.
POR QUE VIVER ESSA EXPERIÊNCIA


Possibilidade de analisar e discutir questões políticas, econômicas e sociais atuais no
mundo todo;



Desenvolvimento da habilidade de resolver problemas e de criar um plano de ação em
âmbito internacional;



Desenvolvimento da capacidade de negociação;



Desenvolvimento do papel de liderança;



Desenvolvimento do poder de persuasão e argumentação;



Possibilidade de conhecer novas pessoas e culturas, tendo em vista que participam do
evento mais de 5.000 estudantes;



Diferencial no currículo e no mercado de trabalho;



Treinamento da língua inglesa e outras.

TREINAMENTOS
O ambiente que ocorre a conferência é extremamente competitivo. Para que os alunos cheguem
preparados para enfrentar os desafios que esse evento proporciona, a Moving Connections
realizará uma semana de treinamentos preparatórios para o projeto, informando sobre as
regras e procedimentos e motivando os estudantes participantes a desenvolverem suas
capacidades pessoais, como liderança, argumentação, oratória e negociação.
Para encerrar o curso, no último dia será realizado uma Simulação BrasilMUN, para que os
alunos coloquem em prática as habilidades que foram ensinadas durante o curso, podendo
chegar mais confiantes no evento.

SERVIÇOS INCLUSOS
 Inscrição no projeto NMUN-NY
 Treinamento preparatório
 Passagem aérea São Paulo/Nova York/São Paulo
 Transfer aeroporto/hotel/aeroporto
 12 dias e 10 noites em Nova York com hospedagem no Hotel Sheraton Times Square
(hotel 4 estrelas)
 Seguro de saúde
 New York City Pass (acesso as principais atrações turísticas)
 Certificado NMUN
COMO PARTICIPAR
Durante toda a conferência a língua oficial do evento é o inglês. Portanto, como pré-requisito
de participação é necessário o conhecimento do idioma. Para isso, será realizada uma entrevista
com os alunos interessados com a finalidade de avaliar o nível de inglês do participante, tendo
em vista que o inglês necessário está acima do intermediário. A entrevista será feita após a
inscrição do participante.
Interessados favor enviar email para info@movingconnections.com.br ou entrar em contato
através do telefone (16) 9 9773 2469.
INVESTIMENTO NECESSÁRIO
** Valores à confirmar

Nos colocamos inteiramente a disposição para esclarecimento de dúvidas e maiores
informações!
Obrigada.
Magdala Kurmann

