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Bem vind@s a CN 2018! 
 

A 47ª Convenção Nacional do AFS Intercultura Brasil será realizada na cidade de São 

Paulo (SP), de 25 a 27 de maio, na Universidade Corporativa Comendadeira Helena 

Lundgren. 

A CN deste ano será focada na nova estratégia global da Rede AFS, e aproveitaremos o 

encontro das lideranças da nossa organização para juntos desenvolvermos, de forma 

colaborativa, um plano de ação do AFS Brasil para atingir os objetivos globais. 

Os principais objetivos da CN 2018 são: 

 Fechar o ciclo da estratégia do AFS Brasil 2014-2017 

 Apresentar a estratégia 2018-2022 da Rede AFS 

 Criar, de forma colaborativa, um plano de implementação da estratégia 2018-2022 no 

AFS Brasil 

 Desenvolver atividades para reforçar o foco do AFS Brasil em operações 

Por isso, é muito importante que você já vá se familiarizando com a Estratégia AFS 

2018-2022.  

 

A Estratégia do AFS 2018-2022 foi criada para fortalecer o AFS como uma organização 

educacional internacional mais forte, coesa e conectada e gerar impacto através do 

grande potencial da nossa missão. O nosso compromisso em atingir esses objetivos é 

essencial para aproveitarmos todo o poder da nossa rede e acelerar o impacto individual 

e coletivo. 

 

As seis estratégias que nos ajudarão a aumentar nosso impacto são: 

1) Devemos nos reorientar para nossos públicos-alvo, a fim de realmente entender 

seus interesses e necessidades. 

2) Devemos diversificar nosso portfólio de programas e. aumentar nosso alcance 

geográfico. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucchl.com.br/
http://www.ucchl.com.br/
https://www.afs.org.br/sobre-o-afs/#afs-nav-nossa-estrategia
https://www.afs.org.br/sobre-o-afs/#afs-nav-nossa-estrategia


 

 

 

 

3) Devemos garantir que todos os nossos programas, iniciativas e atividades sejam 

construídas com base em nossa missão e nosso foco é aprendizagem 

intercultural, cidadania global ativa, voluntariado e desenvolvimento de liderança. 

4) Devemos cultivar e desenvolver parcerias estratégicas com outras organizações, 

para que possamos atingir um nível de impacto que não conseguiríamos realizar 

sozinhos. 

5) Devemos expandir nossos esforços de captação de recursos para alcançar nossa 

missão e ampliar o nosso alcance para atingir aqueles que não podem pagar pelos 

programas do AFS sem bolsas de estudo. 

6) Devemos melhorar a maneira que trabalhamos e trabalhar juntos como UM AFS. 

 

Nossa estratégia é baseada em nossa missão e foi criada para causar impacto através de 

três objetivos-chave: 

 Impacto 1: Desenvolvimento de Cidadãos Globais Ativos | Através da 

Aprendizagem Intercultural nós encorajamos cidadãos globais de todas as idades 

a agirem de forma responsável em suas comunidades e no mundo. 

 Impacto 2: Internacionalização de Escolas e Instituições | Apoiamos e 

capacitamos educadores, escolas, instituições e outras organizações na entrega 

de programas de Aprendizagem Intercultural eficazes que desenvolvem a 

competência global. 

 Impacto 3: Maior Acesso à Educação Intercultural | Garantimos que mais pessoas 

de comunidades diversas participem e se beneficiem dos programas e iniciativas 

do AFS ao proporcionar bolsas de estudos e expandir o alcance comunitário. 

 

Além disso, na CN 2018 também teremos eleições para novos membros do Conselho 

Diretor, Fiscal e de Ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Equipe organizadora da CN 2018 

 Andréia Laplana (Coordenadora de Marketing) 

 Andreza Martins (Diretora Nacional) 

 Bruna Rosa (Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional) 

 Fernanda Ogasawara (Especialista em ICL e Treinamentos) 

 Flávia Garcia (Presidente do Comitê São Paulo Alfa) 

 Keylla Santos (Diretora Regional da SP1) 

 Olga Leite (Presidente do AFS Brasil) 

 Thais Grigorovski (Consultora de Logística e Eventos) 

 

 

Programação 

Quinta-feira | 24 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

19h – 21h Credenciamento e Jantar Foyer e Refeitório 

Os participantes podem retirar 
seus crachás e materiais para a 

CN antes ou após o jantar, 
entre às 19h e 21h 

Sexta-feira | 25 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

7h - 8h30 Café da Manhã  Refeitório - 

7h30 - 8h15 
Credenciamento  Foyer  

Entrega de crachás e materiais 
para a CN para quem não fez 

credenciamento na quinta-feira 

8h30 Abertura e Premiações 

Auditório 

Início oficial do evento e 
reconhecimentos a voluntários 

9h30 Chamada de Comitês Conselho Diretor verifica quais 
os Comitês/Representações 

presentes 

10h  Elevação de Representações + 
Relatório do Conselho Diretor 
+ Aprovação do Regimento 
Interno + Relatório do 
Conselho Fiscal 

Aprovação do Conselho 
Nacional sobre a elevação de 
Representações a Comitês e 

apresentação do CD e CF 
sobre suas atividades 



 

12h30 Relatório da Secretaria 
Executiva e fechamento da 
Estratégia 2014 – 2017 do AFS 
Brasil 

Apresentação da Diretora 
Nacional do AFS sobre as 

atividades da SE 

13h30 ALMOÇO Refeitório  

14h30 Avaliação de Comitês (2017) e 
Avaliação da SE Auditório 

As avaliações terão o mesmo 
formato da realizada na CN 

2017 

16h Coffee Break Foyer  

16h30 Apresentação dos candidatos 
ao Conselho de Ética e ao 
Conselho Fiscal  

Auditório 

Candidatos ao CE e CF se 
apresentam ao Conselho 

Nacional. 

17h Debate entre os candidatos ao 
Conselho Diretor 

Candidatos ao CD apresentam 
suas propostas 

18h Eleições Presidentes de Comitê (ou 
representantes com 

procuração) votam nos 
candidatos ao CD, CE e CF 

19h Jantar Refeitório  

20h Divulgação do resultado das 
Eleições 2018 Refeitório 

Comissão Eleitoral do CD 
divulga candidatos eleitos ao 

CD, CE e CF 

Sábado | 26 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

7h – 8h30 Café da manhã Refeitório  

8h30 Painel: “ UM AFS: Trabalhando 
juntos para impacto máximo! ” 

Auditório 

Painel com voluntários e 
convidados externos 

10h30 Conectando os pontos: Como 
as atividades do dia-a-dia 
geram impacto? 

Atividade reflexiva 
conduzida por Lucas 

Welter (AFS Internacional)  

12h Foto oficial Jardim 

 

Todos participantes devem 
usar a camiseta da CN 2018 

12h30 ALMOÇO Refeitório  

14h Grupos de trabalho: Quais as 
novas estratégias do AFS 
Brasil para os próximos anos? 

Auditório 
Atividade para discussão 
da nova estratégia global 

do AFS 

16h Coffee Break Foyer  

16h30 – 
18h30 

Wrokshops simultâneos: Envio 
| Recebimento | Gestão de 
Interessados | Aconselhamento 
e Orientação de Famílias 
Hospedeiras 

Salas de  

treinamento 

Participantes da CN 
poderão escolher um 

workshop para participar, 
através de inscrição prévia 

19h – 21h Happy hour Jardim  

    



 

    

Domingo | 27 de maio 

Até às 12h Tempo livre (Sugestões: CRs 
extraordinárias, tirar dúvidas 
com staff da SE, etc) 

Auditório/Foyer/Jardim 

Tempo livre para 
participantes realizaram 

atividades de próprio 
interesse 

12h ALMOÇO 
Refeitório 

Para quem quiser almoçar no 
local, o almoço será servido a 

partir das 12h 

 

 

Convidados internacionais 

 Lucas Welter (Diretor de Desenvolvimento Organizacional & Estratégia do AFS 

Internacional) 

 Mariano Podstawek (AFS Argentina & Uruguai) 

 

Inscrições para os Workshops 

No sábado de tarde serão ofertados 4 workshops. Cada participante poderá participar 

de apenas um workshop, pois eles acontecerão simultaneamente.  

Portanto, vocês devem se inscrever para um dos 4 workshops até dia 18 de maio, 

através deste formulário. 

 

Os temas dos workshops são: 

 A Geração Z tem fome de que? Aprendizagem Intercultural para todos os 

gostos: Expectativas da Geração Z em relação a intercâmbio e o que o AFS tem a 

oferecer em envio 

 Recebimento escolar e AFS Next 

 Gestão de interessados no AFS 

 Aconselhamento e orientação de famílias 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-RL_QrYsjU0cVk30_CnHkC3fINSf4xelqe70ira50h6jpuw/viewform


 

 

 

Apoio presencial para dúvidas sobre WoCa e Global Link 

A CN deste ano tem uma ótima novidade! Durante o evento, você poderá tirar suas 

dúvidas sobre os recursos digitais (WoCa e Global Link) do AFS!  

Para que possamos nos preparar melhor para lhes atender, nos ajude a entender quais 

as suas principais dúvidas em relação aos nossos recursos digitais através deste breve 

formulário. 

Confira os horários de atendimento disponíveis: 

 Sexta (25/05): durante o jantar, das 18h às 19h30 

 Sábado (26/05): durante o café da manhã (7h45 às 8h30), no almoço (12h30 às 

13h30), no coffee Break (16h às 16h30) e no jantar (18h30 às 19h30). 

 Domingo (27/05): Das 8h às 12h 

 

Lojinhas 

Como a agenda deste ano está mais enxuta, o único espaço para que Comitês e Regiões 

possam vender seus produtos será no domingo de manhã. Será disponibilizado um 

espaço com mesas para exposição dos produtos, próximo ao auditório. 

 

Tempo livre no domingo de manhã 

Há algumas CNs que a agenda de domingo de manhã não tem muito "ibope", não é? Por 

isso, neste ano deixamos o domingo de manhã livre para que vocês possam escolher o 

tipo de atividade que desejam realizar. Algumas sugestões: CRs extraordinárias, tirar 

dúvidas com a equipe da SE, visitar a lojinha e comprar produtos de Comitês/Regiões e 

aproveitar o atendimento presencial para tirar dúvidas sobre o WoCa e Global Link. 

 

@FocaNaCN e evento da CN no Facebook 

Convidamos tod@s vocês para acessar o evento da CN 2018 no Facebook, pois lá estão 

sendo postadas informações importantes e curiosidades. Sigam também no Instragram 

o @FocaNaCN e aproveitem para já começar a interagir com os outros participantes! :) 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqALkyolPHQoDy2rdMFbxp6s6pKkKBWEEs7FyR9VZ2CxKVyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqALkyolPHQoDy2rdMFbxp6s6pKkKBWEEs7FyR9VZ2CxKVyA/viewform
https://www.facebook.com/events/1836013853359672/
https://www.instagram.com/focanacn/?hl=pt-br


 

 

 

Playlist da CN 2018 no Spotify 

Contamos com vocês para deixar a playlist da CN 2018 super animada! Ela será utilizada 

durante o coquetel de sábado à noite. 

Para acessar a playlist, clique aqui. 

 

Informações gerais 

Transfer e logística: O transporte dos aeroportos e rodoviária de São Paulo ao local 

do evento (chegada) e do local do evento aos aeroportos e rodoviária de São Paulo 

(partida) será por meio de transfers organizados pelo AFS. Mesmo com a CN iniciando 

no dia 25 (sexta-feira), a chegada dos participantes será no dia 24 (quinta-feira). 

 

Atenção: O serviço de transfer só estará disponível no dia 24 (CHEGADA) e 27 de maio 

(PARTIDA). Para voluntários que chegam antes e partem após o período do evento (fora 

dos dias 24 e 27 de maio), não haverá transfer e nem reembolso de transporte. 

 

AEROPORTOS 

A cidade de São Paulo conta com 2 (dois) aeroportos, o Aeroporto Internacional de 

Guarulhos  e o Aeroporto de Congonhas. Vocês serão recepcionados nos aeroportos por 

voluntários da região SP1 e SP2, na área de desembarque. Os voluntários irão direcioná-

los para um ponto de encontro, onde será necessário aguardar a chegada do 

transporte.  

 Aeroporto Guarulhos: Ponto de encontro é o Café Viena no terminal 2 - 

Desembarque. Os participantes que desembarcarem no Terminal 1 ou 3 deverão 

se dirigir até o terminal 2. Teremos voluntários da equipe de apoio para 

recepciona-los em seus portões de desembarque. 

  Aeroporto Congonhas: Ponto de Encontro é o restaurante Pizza Hut, no 

desembarque. 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/user/12184501569/playlist/3UWMMsojnuPkY6b7Gz1QdL


 

 

IMPORTANTE: Caso não haja voluntários na área de desembarque no momento da sua 

chegada, vá até o ponto de encontro. 

Em caso de desencontros, por favor, entre em contato com: 

Agência WST (21) 967450841 

Telefone Shuttle  (11) 969272500 

*OBS: O telefone de Emergência não deve ser utilizado para assuntos relacionados a CN 2018. Ele 

é de uso exclusivo para emergências com estudantes. 

 

O transfer saindo dos aeroportos para o Universidade Corporativa Pernambucanas 

funcionará no estilo “shutle”, nos seguintes horários: 

 

Aeroporto Guarulhos (GRU) 

 24/05: 13h3 | 16h30 | 19h15 | 23h50 

 25/05: Teremos a chegada de apenas dois participantes, pedimos que eles se 

encontrem no ponto de encontro para pegarem uber/táxi até o local do evento. 

Não haverá equipe de apoio, mas o AFS reembolsará esse transporte.  

JHONY ABREU SILVA TAM 25/mai 4625 GRU 06:35 

THAIS MENEZES GOL 25/mai 1393 GRU 08:00 

 

Aeroporto Congonhas (CGH) 

 24/05: 12h15 | 14h15 | 17h15 | 20h15 | 22h30 

 25/05: Teremos apenas dois participantes chegando fora dos horários dos 

transfer, pedimos que vocês peguem uber/táxi até o local do evento. Não haverá 

equipe de apoio, mas o AFS reembolsará esse transporte. 

Hainnan Souza Rocha TAM 25/mai LA 3471 CGH 06:45 

Michelle Timmers GOL 25/mai 1229 CGH 21:55 

  

  

 

 



 

 

 

RODOVIÁRIAS 

Ofereceremos apoio nas duas rodoviárias: Tietê e Barra Funda. 

 

Rodoviária Tietê 

Teremos um membro da equipe de apoio no desembarque. O ponto de encontro será 

próximo ao ponto de táxi. 

 24/05 - Será oferecido uma van saindo ás 16h. . Haverá um membro da equipe de 

apoio no desembarque. 

 O participante que chegar antes desse horário deverá pegar uber/táxi até o local 

do evento. Esse será reembolsado pelo AFS. 

Rodoviária Barra Funda 

Teremos um membro da equipe de apoio no desembarque. O ponto de encontro será 

próximo ao ponto de táxi. 

 24/05 – Teremos um carro  saindo ás 14hrs. Haverá um membro da equipe de 

apoio no desembarque. 

 25/05- Será oferecido um carro saindo ás 00:30. Haverá um carro com logo do 

AFS no po0nto de encontro. 

Informações sobre o transfer de VOLTA | dia 27/05 (Domingo) 

No último dia da CN 2018, será disponibilizado transporte da Universidade Corporativa 

Pernambucanas  para os aeroportos e rodoviárias,  também no estilo “shutle”, que sairá 

do local do evento nos seguintes horários: 

 Para o Aeroporto Guarulhos (GRU): 12h | 14h10 | 16h45 | 19h20 

 Para o Aeroporto Congonhas (CGH): 11h30 | 14h | 16h15 | 18h 

 Para a Rodoviária Barra Funda: Será disponibilizada uma van saindo ás 12h30 para 

aqueles que terão ônibus de 14h até ás 16h. 

 

 

 



 

 

 Para Rodoviária Tietê: Pedimos que as participantes abaixo saiam juntas do hotel 

até ás 12h30. Será reembolsado uber/táxi até a rodoviária. 

Isabel Giacovetta   27/mai 15:30 Tietê 

Ivania Batista   27/mai 14:00 Tietê 

Patrícia de Assis   27/mai 14:15 Tietê 

  

ATENÇÃO: 

1. A prioridade nos transfers é de quem possui o voo mais cedo. 

2. As cias aéreas realizam antecipação gratuita de voo mediante disponibilidade de 

assentos nos mesmos (não é garantida!). Como as passagens adquiridas pelo AFS são 

promocionais, os custos com alteração são altos e por conta do participante. 

  

VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO DE CARRO 

O AFS irá reembolsar gasolina e pedágio mediante apresentação do comprovante 

original de abastecimento e recibos do pedágio. Para quem usa o "SEM PARAR" ou 

semelhantes, pedimos que apresentem o extrato do mesmo. O estacionamento no local 

será gratuito e todos aqueles que informara os carros já estão cadastrados para 

estacionar. 

Endereço: 

Universidade Corporativa Comendadeira Helena Lundgren 

Estrada do Campo Limpo, 5.525 - São Paulo 

11 5843.5000 e 5843.5100 

 

Para dúvidas ou mais informações sobre logística, contate: bra.logistica@afs.org. 

 

Acomodações: Todos os participantes inscritos terão hospedagem do dia 24 a 27 de 

maio fornecida pelo AFS Brasil, no local do evento, em acomodações duplas ou triplas. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bra.logistica@afs.org


 

 

 

 

Refeições:  

 Quinta-feira (24/05):  jantar no local do evento. O jantar será opcional para quem 

quiser ficar no local do evento. Para quem não quiser jantar no local, não haverá 

reembolso em outros locais. 

 Sexta-feira (25/05): café da manhã, almoço, coffee-break e jantar no local do 

evento. 

 Sábado (26/05): café da manhã, almoço, coffee-break e jantar no local do evento. 

 Domingo (27/05): café da manhã e almoço no local do evento. O almoço é 

opcional para quem quiser ficar no local do evento. Para quem não quiser almoçar 

no local do evento, não haverá reembolso de almoço em outros locais. 

 

Internet: O local do evento possui internet wi-fi. 

 

Voltagem e tomadas: A voltagem do local é 11V. O padrão de tomada nos quartos é 

de 3 pinos (padrão novo), mas em alguns locais do espaço o padrão ainda é o antigo. 

Por isso, leve seu adaptador!  

 

Estrutura e localização: A Universidade Corporativa Comendadeira Helena Lundgren 

fica localizada a cerca de 20 Km do centro da cidade de São Paulo. Trata-se de um local 

mais retirado, mas uma ótima opção para eventos como a nossa CN! O local possui 

diversos espaços de confraternização, tanto cobertos quanto ao ar livre. 

Clique aqui e confira a estrutura do local. 

 

Clima: Antes de tudo, leve repelente! O estado de São Paulo teve casos de dengue 

neste ano, então previna-se! O outono em São Paulo pode fazer temperaturas bem 

baixas! Nós demos uma pesquisadinha nos canais de clima, e eles indicam que 

estaremos na casa dos 10° aos 23°. Por isso, leve um agasalho mais quente para se 

prevenir do frio! Mas também roupas de meia estação, caso a temperatura não seja tão 

baixa. 

Lembre-se que os espaços que usaremos para as atividades da CN são climatizados. 

Então, sempre bom estar com um agasalho na mão! 

 

 

http://www.ucchl.com.br/o-espaco.html

