
EDITAL DE PARTICIPAÇÃO

The Nairobi Summit 2019
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)

Nairobi, Quênia - 10 a 15 de novembro



Promovido pelo Fundo de Populaçao da ONU, juntamente com os governos do Quênia 
e da Dinamarca, o Nairobi Summit é uma conferência de alto nível que reúne chefes 
de estado, ministros, parlamentares, organizações internacionais e da sociedade civil, 
jovens líderes, instituições financeiras e acadêmicos para mobilizar ações políticas e 
econômicas dedicadas ao alcance dos direitos da mulher e de sua saúde reprodutiva 
e sexual.

O evento marca os 25 anos da criação do Programa de Ação da Conferência Internacional 
sobre População e Desenvolvimento (ICPD), quando 179 governos se reuniram no 
Cairo, Egito, e se comprometeram a adotar ações voltadas ao empoderamento de 
mulheres e meninas. Entre os compromissos está a disseminação de informações e 
serviços dedicados ao planejamento familiar, redução de mortes maternas evitáveis, 
combate à violência sexual e baseada em gênero e práticas prejudiciais contra 
mulheres e meninas.

O Nairobi Summit se centrará na 
discussão de cinco temas principais:

- Igualdade de gênero;

- Liderança jovem, política e comunitária;

- Inovações e dados que auxiliem no 
cumprimento do plano e estabelecimento 
de parcerias;

- Fim da violência baseada em gênero e 
outras práticas prejudiciais;

- Acesso universal  à saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos, mesmo em contextos humanitários e frágeis.

O fórum



O que dizem do Diplomacia Civil

“Conheci vários represent-
antes de diversos países e 
pude vivenciar de perto o 
que são as Relações Inter-
nacionais, algo que as uni-
versidades brasileiras infe-
lizmente não oferecem na 
prática, e assim transfor-
mei ideias que tinha. Esse 
projeto, além de aumen-
tar a presença brasileira 
no âmbito internacional, 
possibilita o acesso a dis-
cussões importantíssi-
mas! É transformador! ”

LORENA NAZAR, delegada do 
UN Forum on Business and HR 

2017

“É uma oportunidade que 
não tem preço, tanto para 
a vida acadêmica quanto 
para o crescimento pes-
soal. O Diplomacia Civil é 
uma porta que abre mui-
tas outras, sendo mais 
do que recomendado, in-
dependentemente de já 
se estar no mercado de 
trabalho ou estudando. 
Logo o Brasil estará nas 
mãos da sua juventude e, 
por isso, iniciativas como 
essa, que dão voz a ela, 
são tão fundamentais.”

AMANDA CHAMI, delegada do 
STI Forum 2018

“Participar do programa 
Diplomacia Civil foi, sem 
dúvida alguma, o grande 
diferencial para que eu 
pudesse entrar na Local 
Pathways Fellowship. Foi 
como delegado na UN 
Habitat III que conheci 
o programa da ONU e o 
líder do projeto. Neste mo-
mento, pude mostrar meus 
conhecimentos e com-
petências a ele, o que cer-
tamente contou para minha 
aprovação na Fellowship.”

PEDRO CASALI, delegado do 
EDD 2016 e UN-Habitat III



Diplomacia Civil em imagens

Delegação com Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e 
Diretor-Financeiro do Banco Mundial  - Washington, 2017.

Delegação com Michelle Bachelet, Alta Comissária da ONU para 
Direitos Humanos. - Genebra, 2018.

Delegação com Muhammad Yunus, 
Prêmio Nobel da Paz - Bruxelas, 2017

Delegação em campanha de apoio aos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável - Washington, 2018.

Delegada com Phumzile Ngcuka, 
Diretora da UN Women - Nova York, 
2017. 

Delegados conversam com o Secretário-
Geral da OECD, Ángel Gurría - Paris, 2018.

Delegação com Otaviano Canuto, Dire-
tor Executivo do Banco Mundial - Wash-
ington, 2018 .

Delegação cconversa com vítima de desastre em Mariana, após painel 
dedicado ao acidente no UN Forum on Business and HR. - Genebra, 2017.

Delegada entrevista Taily Terena, membro do Conselho Nacional de 
Mulheres Indígenas. Nova York, 2018.

Delegada conversa com consultora do projeto Mulheres Negras 
Fortalecidas na Luta Contra o Racismo e o Sexismo, da organização 
CRIOLA. Santiago, 2018.



Etapas da seleção

Inscrição por meio do site até 25/08 (domingo), 
às 23:59. No formulário deve constar o currículo, 
motivação para participar entre outras informações 
solicitadas ao candidato.

Avaliação dos perfis inscritos por membros do Instituto 
Global Attitude, com base nos critérios:
a) trajetória acadêmica e profissional; 
b) motivação pessoal para participar;
c) nível de inglês;
d) engajamento com temáticas relacionadas ao fórum.

O processo de avaliação leva em torno de 18 dias. 
Após este prazo, os selecionados receberão convite 
oficial para integrar a delegação que irá a Nairobi para 
participar do fórum.

Pagamento do valor de participação e nomeação do 
delegado junto à organização do evento.

IMPORTANTE: O pagamento do valor de participação deverá ser efetuado 
em até 4 (quatro) dias corridos a partir do convite formal. Caso o candidato 
não efetue o pagamento até a data  estabelecida, o Instituto se reserva o 
direito de chamar o próximo candidato, em ordem de pontuação.



Redação do Artigo

De opinião,  com 500 a 1000 palavras,
expondo seu ponto de vista e argumentando de forma 
coerente.

De pesquisa, com 2000 a 2500 palavras, com 
foco em recomendações práticas de mudança e tendo 
como base a temática do evento. O texto deve seguir 
estrutura e normas acadêmicas.

Um orientador estará disponível por e-mail para questões relativas ao tema e à 
estrutura do artigo. Cada delegado também terá direito a duas  orientações via Skype, 
a serem agendadas por e-mail.

OU

A redação do artigo faz parte da preparação para o evento. Nela, o selecionado terá a 
chance aprofundar o seu entendimento sobre o funcionamento do evento, da UNFPA 
e o papel do Brasil como ator internacional. Para isso, o delegado redigirá um artigo 
com um tema de sua escolha. O texto pode ser:

TODOS OS ARTIGOS FINALIZADOS PELA DELEGAÇÃO AUTOMATICAMENTE 
CONCORREM À SUA INCLUSÃO NO LIVRO DIGITAL “CADERNOS DE DIPLOMACIA 
PÚBLICA”,  PUBLICAÇÃO DO INSTITUTO GLOBAL ATTITUDE QUE COMPILA OS 
MELHORES ARTIGOS DO ANO.

http://diplomaciacivil.org.br/publicacoes/publicacoes-2017/
http://diplomaciacivil.org.br/publicacoes/publicacoes-2017/


Capacitação

English for 
business

Como comunicar-se de maneira 
simples e eficiente em um 

ambiente formal de negócios.

Representing 
Brazil abroad

Como explicar de maneira clara 
e neutra as políticas brasileiras e 

argumentar com coerência.

Networking 
techniques

Como desenvolver
conversas consistentes.

Como preparação para o fórum, os participantes do programa passam 
por um treinamento, feito inteiramente online, que envolve diversas 
temáticas relevantes à experiência. São elas:

História
da UNFPA

História e o papel da organização
no contexto mundial

Comunicação Maximizando o alcance da sua 
participação no programa



Participação - Observador

Nas reuniões privadas, agendadas pelo Diplomacia Civil exclusivamente para a del-
egação, os participantes têm a chance de discutir e debater diretamente com o convi-
dado em questão.

PLENÁRIAS

LANÇAMENTOS

Uma das reuniões de alto nível do fórum, composta por ministros, dip-
lomatas e representantes de governo, onde são discutidos os princi-
pais temas do evento.

É comum que durante o fórum sejam lançados relatórios oficiais, ín-
dices, pesquisas e livros de relevância para o evento e a organização 

que o promove.

MESAS REDONDAS
Durante todos os dias do fórum, há uma agenda intensa de mesas re-
dondas e painéis dedicados ao debate dos mais variados assuntos que 
envolvem o tema principal do evento.

Q&A SESSIONS
Geralmente, ao fim das discussões de cada painel ou mesa redonda 
é aberta a Q&A Session. Para este caso, a delegação pode participar 

ativamente, fazendo perguntas aos palestrantes.

A dinâmica de participação varia para cada tipo de fórum. Para o caso do Nairobi Sum-
mit 2019, a delegação atuará como observadora, tendo acesso a todas as atividades 
abertas aos participantes. São elas:



Credenciamento  
junto ao evento

Orientação e 
supervisão para 

redação de artigo

Seguro viagem

Cartão de visita 
personalizado

Workshops de 
capacitação

Certificado de 
participação

Voos São Paulo 
(GRU) - Nairobi - 
São Paulo (GRU)

Translado aeroporto-
hotel-aeroporto

Acomodação em hotel 
2/3 estrelas

Investimento

Acompanhamento de  
coordenador no evento

R$11.135,33

IMPORTANTE:  todos  os voos internacionais saem do GRU Airport - Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e chegam a Nairobi. As passagens 
de ida e volta de sua cidade de origem até o aeroporto de Guarulhos não es-
tão inclusas no pacote. As datas da viagem podem ser alteradas para um dia 
a mais ou a menos, tanto na ida quanto na volta, de forma a adequarmos a 
viagem de acordo com a malha aeroviária das companhias aéreas que fazem 
voos para Nairobi.



Formas de pagamento

O Instituto Global Attitude agradece o seu 
interesse e deseja boa sorte no processo!

À VISTA (5% de desconto, por meio de transferência bancária)

Valor: R$10.578,56
Instituto Global Attitude
Banco Bradesco
Ag: 3130
C/c: 7668-6
CNPJ: 15.082.986/0001-63
Enviar comprovante de pagamento para 
inscricoes@diplomaciacivil.org.br 

CARTÃO DE CRÉDITO (até 12x sem juros)

Valor da parcela, em 12x: R$927,94
Clique aqui para efetuar o pagamento.

Em caso de dúvida entre em contato com o Diplomacia Civil através do email 
contato@diplomaciacivil.org.br ou (11) 3957-0488.

http://bit.ly/2yA6IEx

