
EXPERIÊNCIA 
INTERNACIONAL 
NO QUÊNIA
Conexão legitima com comunidades locais e trabalhos
em grupo multidisciplinares e internacionais!



Estão abertas as inscrições para Experiência
Internacional no Quênia, realizada em parceria com 
a Endeleza. Essa é mais uma iniciativa do 
International Office, que visa a troca de experiências 
internacionais. 

Esta oportunidade é ofertada à todos os estudantes, 
docentes e colaboradores do Ecossistema Ânima que 
queiram desenvolver os soft skills necessários para 
enfrentar os desafios do século XXI, gerando impacto
social positivo.



A Endeleza é uma organização sem fins lucrativos
que atua há cerca de 10 anos com desenvolvimento
humano e comunitário no Quênia, tendo mais de 
500 beneficiados. 
Juntos ao Ecossistema Ânima, a Endeleza
proporcionará uma viagem de voluntariado
inesquecível e cheia de conexões culturais, 
organizada com a expertise de quem já levou
dezenas de grupos de viajantes para a África de 
forma segura e confiável.

Endeleza

Localizado no continente Africano, o Quênia sempre 
foi um importante entreposto comercial, rico em
costumes, cultura e belas paisagens. Famoso por
suas reservas naturais, o país hoje é uma forte 
atração turística – tendo deste meio uma das suas
principais fontes econômicas.
A capital Nairóbi, é uma cidade moderna cheia de 

energia, com uma fascinante introdução à vida
selvagem e representa a cultura riquíssima que a
experiência internacional oferecerá.

O Quênia



EXPERIÊNCIA IMERSIVA

O curso de Design de Soluções Sustentáveis oferecido durante a Experiência, terá a duração de 3 
semanas e contará com aulas teóricas e práticas que utilizarão metodologias de human-
centered design, e também com experiências imersivas onde os participantes trabalharão
diretamente com a comunidade.

DESIGN DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

TEORIA + PRÁTICA

As aulas unirão elementos de Design Thinking, Teoria U, 
Effectuation, entre outras, que permitirão que os participantes
aprendam na prática. As construções coletivas aproveitam o 
melhor que cada um pode oferecer para criar soluções
verdadeiramente inovadoras e gerar impacto positivo. 

A jornada promoverá a reflexão, espontânea e guiada, através
da experiências culturais multisensoriais. Os participantes e a 

comunidade local se unirão para colaborar e trabalhar em
equipe. Ao formar grupos multidisciplinares, com visões de 

mundo e conhecimentos diversos, a conexão cultural é 
realmente profunda, recíproca e autêntica.



A Experiência Internacional no Quênia terá duração de 3 semanas, confira abaixo todas as informações:
8 a 31 de julho de 2022.

Requisitos para participar:
Ter +18 anos ou acompanhante legal;
Possuir nível intermediário-avançado de inglês;
Vacina de febre amarela e COVID-19 e Certificado Internacional de Vacinação válido;
Passaporte válido para o período da experiência

INVESTIMENTO
COMUNIDADE ÂNIMA TÊM DESCONTO!
*Comunidade Ânima: estudantes, docentes, colaboradores, ex-estudantes e dependentes.

Valor para comunidade Ânima: USD$  4.930,00      
+ Taxa de Inscrição: R$ 45,00  

Valor para comunidade externa: USD$  5.300,00 
+ Taxa de Inscrição: R$ 60,00  

ATENÇÃO: Observe que o valor deste programa é em dólares. A cotação será feita no dia do pagamento;
O pagamento deverá ser feito diretamente para a First Viagens (agência parceira da Endeleza), 
podendo ser à vista ou parcelado em 6x - através de cartão de crédito, boleto bancário, transferência ou cheque.



Incluso:
• Pacote aéreo com saída em GRU, vistos e taxas;
• Pacote terrestre a partir da chegada em Nairóbi;
• Acompanhamento de  facilitador;
• Hospedagem, transportes e alimentação (com exceção dos dias em Nairóbi);
• Materiais necessários para implementar os trabalhos em grupo;
• Certificado de Curso Prático de Design de Soluções Sustentáveis;
• Certificado emitido pela ONG anfitriã.

INVESTIMENTO

Não Incluso:
• Gastos com passaporte;
• Seguro Saúde Internacional;
• Alimentação em Nairóbi e nos Aeroportos;
• Taxa de Inscrição.



DATA ATIVIDADE LOCAL
08/07/2022 Sexta-feira DIA 00 Saída de Guarulhos São Paulo
09/07/2022 Sábado DIA 01 Chegada em Nairóbi Nairóbi

10/07/2022 Domingo DIA 02

1. DESCOBRIR – Duração: 3 dias

A primeira etapa da viagem é chamada DESCOBRIR e possui como 
objetivo principal promover o autoconhecimento dos integrantes da 
equipe, bem como a conexão entre todos os viajantes.

Nessa etapa promoveremos uma conexão empática entre todos ao 
mesmo tempo em que promovemos uma reflexão acerca do propósito 
individual de cada um e o propósito coletivo do grupo com toda a 
experiência que está se iniciando.

Além disso estabeleceremos os primeiros acordos coletivos para 
nortear a convivência do grupo e o desenvolvimento de todas as 
atividades para garantir o alinhamento de expectativas entre todos os 
viajantes. O objetivo é garantir que seja estabelecida uma conexão mais 
profunda do grupo.

Durante essa etapa serão conduzidas práticas reflexivas / meditativas e 
os primeiros contatos com a cultura local, de forma que os acordos e 
reflexões sejam feitas de forma dinâmica, compreendendo que o grupo 
estará com energia alta e grande expectativa para colocar a mão na 
massa.

Ruiri
11/07/2022 Segunda-

feira DIA 03

12/07/2022 Terça-feira DIA 04

ATENÇÃO: Alimentação não inclusa nos dias de atividade em Nairóbi e nos aeroportos.

PROGRAMAÇÃO



PROGRAMAÇÃO
DATA ATIVIDADE LOCAL

13/07/2022 Quarta-
feira DIA 05

2. ENTENDER – Duração:3 dias

Após a conexão entre os integrantes da viagem, chegou a hora da conexão 
com a comunidade local que receberá nosso grupo!

Na etapa ENTENDER o objetivo principal é conhecer a comunidade, 
estabelecendo uma conexão empatia que possibilite o grupo a imergir nas 
dificuldades vivenciadas por ela para permitir aprendizados importantes 
para a etapa seguinte.

Neste momento o foco não é pensar em soluções, mas sim buscar 
compreender verdadeiramente o cenário atual buscando informações que 
possibilitem um pensamento criativo e estratégico para a construção de 
possíveis soluções para o desafio contemplado.

Ruiri14/07/2022 Quinta-
feira DIA 06

15/07/2022 Sexta-feira DIA 07

ATENÇÃO: Alimentação não inclusa nos dias de atividade em Nairóbi e nos aeroportos.



PROGRAMAÇÃO

ATENÇÃO: Alimentação não inclusa nos dias de atividade em Nairóbi e nos aeroportos.

DATA ATIVIDADE LOCAL

16/07/2022 Sábado DIA 08
3. CRIAR - Duração: 3 dias

Chegou a hora de deixar a criatividade rolar! Na etapa CRIAR, a terceira de 
nossa experiência, o foco será esboçar potenciais soluções para o desafio 
mapeado.

Nesse momento uniremos as experiências de vida, conhecimentos e 
habilidades de cada viajante com as da comunidade, iniciando o 
planejamento de soluções que sejam desejáveis por eles e possíveis de 
serem realizadas pelo grupo com os recursos disponíveis.

Importante destacar que a criação será coletiva, envolvendo o grupo de 
viajantes e membros da comunidade local, para potencializar a inteligência 
coletiva e permitir o desenvolvimento de soluções verdadeiramente 
sustentáveis. 

Ao final da etapa será elaborado um plano de ação para execução do 
protótipo (ou protótipos) escolhidos para serem desenvolvidos e testados.

Ruiri
17/07/2022 Domingo DIA 09

18/07/2022 Segunda-
feira DIA 10



PROGRAMAÇÃO

ATENÇÃO: Alimentação não inclusa nos dias de atividade em Nairóbi e nos aeroportos.

DATA ATIVIDADE LOCAL

19/07/2022 Terça-feira DIA 11 4. AGIR - Duração: 7 dias

Agora sim estamos prontos para AGIR!

Após nos conhecermos como grupo, nos conectarmos e 
compreendermos de forma aprofundada os desafios vividos pela 
comunidade e construirmos de forma coletiva um plano de ação realista, 
vamos colocar a mão na massa!

A quarta etapa da nossa experiência é focada em mobilizar os recursos e 
realizar as atividades necessárias para colocarmos nosso protótipo para 
rodar. Vamos aprender na prática como é possível utilizar recursos locais 
de forma criativa e construir soluções de baixo custo e rápida 
implementação para validar nossa solução.

Com certeza será um período intenso de aprendizagem para o grupo, e 
certamente para toda a comunidade! Cada um usará suas habilidades e 
recursos para possibilitar entregas rápidas que, quando combinadas, 
gerarão resultados surpreendentes!

Ruiri

20/07/2022 Quarta-feira DIA 12

21/07/2022 Quinta-feira DIA 13

22/07/2022 Sexta-feira DIA 14

23/07/2022 Sábado DIA 15

24/07/2022 Domingo DIA 16

25/07/2022 Segunda-
feira DIA 17



PROGRAMAÇÃO

ATENÇÃO: Alimentação não inclusa nos dias de atividade em Nairóbi e nos aeroportos.

DATA ATIVIDADE LOCAL

26/07/2022 Terça-feira DIA 18

5. EVOLUIR - 2 dias

Após 16 intensos dias de aprendizagem chegamos em nossa 
última etapa, EVOLUIR!

Nesse momento promoveremos reflexões aprofundadas sobre 
toda a experiência vivida, individualmente e coletivamente. 
Iremos refletir junto com a comunidade sobre os aprendizados 
nesse caminhada, os acertos e os erros. Como as soluções 
testadas podem ser desenvolvidas no longo prazo? Quais os 
ajustes necessários para que as melhorias sejam 
implementadas? Todo o conhecimento gerado será registrado 
e compartilhado para possibilitar uma contínua evolução nas 
soluções, mesmo após a partida do grupo.

Após isso chegou a hora da reflexão do grupo! Como 
convivemos uns com os outros? O que aprendemos com toda a 
experiência? Como podemos aplicar as ferramentas e práticas 
aprendidas em nossas vidas pessoais e profissionais? Afinal, a 
transformação individual será inevitável e almejada, mas 
precisamos estar preparados para retornar ao nosso dia a dia e 
entender como potencializar tudo que aprendemos.

Ruiri

27/07/2022 Quarta-feira DIA 19



PROGRAMAÇÃO

ATENÇÃO: Alimentação não inclusa nos dias de atividade em Nairóbi e nos aeroportos.

DATA ATIVIDADE LOCAL

28/07/2022 Quinta-feira DIA 20 Dia livre em Nairóbi

Nairóbi

29/07/2022 Sexta-feira DIA 21 Passeio Nairóbi National Park

30/07/2022 Sábado DIA 22 Saída de Nairóbi

31/07/2022 Domingo DIA 23 Chegada em Guarulhos São Paulo



Para se inscrever, preencha o formulário de inscrição
abaixo:

INSCRIÇÕES

Inscrições até: 31/05/2022

INSCREVA-SE

*Caso não consiga acessar o link acima, é só clicar no 
site: https://bit.ly/experienciaquenia2022 

https://www.sympla.com.br/experiencia-internacional-no-quenia__1531494



