PROJETO ALUNOS FADIVA NA CORTE AMERICANA - 2018

O Projeto Alunos na Corte Americana, de iniciativa da discente Sofia
Gabriela Araújo da Silva (5º período diurno), juntamente com a advogada
egressa da instituição, Drª Lilia Perpétua Siervuli Araújo, em parceria com a
Faculdade de Direito de Varginha e com o Programa de Apoio a Eventos para
Discentes, oferece a oportunidade imperdível aos alunos da Fadiva para
conhecerem a Suprema Corte Americana de Nova York.
Além disso, os alunos terão a oportunidade de participarem de uma
aula Magna de direito comparado na faculdade Brooklyn Law School, e,
ainda, participarão de uma visita guiada na ONU.
O projeto consiste em uma viagem de excursão para a cidade de
Nova York-EUA, nos dias 11 a 18 de novembro de 2018, com saída de Varginha
em direção ao aeroporto de Guarulhos/SP.
A participação no projeto garantirá horas de atividades
complementares àqueles que apresentarem relatório das experiências
vivenciadas no Estado Americano, bem como, o abono de faltas durante os
dias da viagem.
Segue em anexo maiores informações sobre o roteiro e demais
atrações oferecidas na excursão, bem como informações referentes a preço,
hospedagem e seguro viagem.
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ROTEIRO PARA VIAGEM JURIDICA EM NOVA YORK – EUA
LUGARES JURÍDICOS
1 – Visita à Suprema Corte NYC
Visita à Suprema Corte de Nova York, onde os participantes irão desfrutar de uma
palestra informativa sobre a estrutura do sistema judiciário do estado de Nova York,
aprender sobre o processo do júri e seu lugar em nossa democracia, obter uma visão
geral das carreiras nos tribunais e observar um julgamento real.
Os participantes terão a oportunidade de escolher, em vez de uma palestra,
desempenhar o papel de juiz, advogado, testemunha ou jurado em um julgamento
simulado.
As visitas podem ser adaptadas a uma série de metas educacionais para garantir que
os membros do grupo completem sua experiência com uma compreensão
aprofundada do sistema judicial do Estado de Nova York.

2 - Visita à ONU
Fundada em 1945 após a 2ª guerra mundial, a Organização das Nações Unidas é uma
entidade internacional cuja missão é a realização da paz mundial e o bem-estar das
pessoas. Para cumprir este objetivo, a ONU atua como um facilitador entre os países
membros, uma plataforma para a cooperação entre eles no que diz respeito à
segurança internacional, desenvolvimento econômico mundial, direitos humanos e
progresso social.
O passeio começa pelo Conselho de Segurança, responsável pela manutenção da
paz e a segurança entre os países do mundo. Esse é o único órgão da ONU capaz de
adotar decisões obrigatórias para todos os estados-membros, podendo inclusive
autorizar intervenções militares para garantir a execução de suas resoluções.
A visita continua pelo fantástico salão onde ocorre a Assembleia Geral, um espaço
suntuoso e magnífico. Nessa reunião anual os líderes das nações membros estão
presentes, discutem e fazem recomendações sobre assuntos importantes dentro das
finalidades da ONU, conforme a situação do planeta em cada ocasião.
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LUGARES TURÍSTICOS
1. Central Park
Inaugurado em 1858, é um grande parque no meio de Manhattan, que oferece
diversão, tranquilidade e um belo cenário aos milhões de turistas que o visitam todos
os anos.
Considerado um verdadeiro oásis natural no meio da cidade de Nova York, o Central
Park tem dezenas de atrativos que vão desde a homenagem a John Lennon até os
gramados onde moradores e turistas de Nova York tomam sol no verão.

2. Museu Americano de História Natural
É um dos museus mais divertidos e educacionais do mundo, foi destaque no filme
“Night at the Museum” (Uma Noite no Museu). Enormes animais em ambientes 3D
espetaculares, dinossauros, a história da Terra e uma visão geral das culturas indígenas
é uma amostra do que você pode esperar.

3. Times Square
Sempre muito movimentada, a Times Square é um dos grandes símbolos da cidade de
Nova York e um ponto turístico imperdível para qualquer roteiro de viagem. A cada
minuto, estima-se que mais de cem línguas diferentes são faladas nela, o que
representa toda a sua diversidade cultural. Durante a noite, os letreiros coloridos das
lojas e dos outdoors iluminam o local, criando assim um dos cenários mais famosos do
mundo.

4. Observatório Top of the Rock
Top of the Rock é um observatório entre os andares 67 e 70 do GE Building, edifício
central do Rockefeller Center, de onde você terá uma visão de 360º de Manhattan,
uma das mais espetaculares de Nova York!
A vista do local é considerada uma das melhores de Nova York, pois permite aos
visitantes uma visão panorâmica de vários pontos turísticos da cidade como o Central
Park, a Times Square e a Estátua da Liberdade.

5. Broadway – Musical O fantasma da Ópera
Atualmente, "O Fantasma da Ópera" de Andrew Lloyd Webber é o musical em cartaz
por maior tempo na história da Broadway. "O Fantasma" já recebeu mais de 50
prêmios em sua história, incluindo 7 Tony Awards e 3 Olivier Awards.
Visitar "O Fantasma da Ópera" faz parte de uma "visita obrigatória" em uma agenda
cultural em Nova York. Pode ser uma boa ideia assistir o filme do "Fantasma da Ópera"
e ouvir as canções do musical antes de visitar o Majestic Theater, na Broadway.

6. Quinta Avenida
É a avenida mais famosa e chique de Nova York, onde estão as mansões, os
apartamentos e as lojas mais caras da cidade (e do mundo!). A Quinta Avenida
define os lados Leste e Oeste da ilha, assim como o início da numeração das ruas.
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7. Grand Central Terminal
Considerada a maior estação de trem do mundo, o Grand Central Terminal possui
uma infraestrutura impressionante, com 44 plataformas e 67 linhas ferroviárias.
Construída ainda no início do século XX, a estação faz parte da história de Manhattan
e, nos dias de hoje, é um dos cenários preferidos para a gravação de filmes e
programas de televisão, devido a sua grandiosidade e magnitude.

8. Estátua da Liberdade
Principal cartão-postal da cidade de Nova York, a Estátua da Liberdade também é
uma das Sete Novas Maravilhas do mundo, o que a torna um ponto turístico bastante
visitado e aclamado pelos turistas. Todos os anos, quase cinco milhões de pessoas a
visitam e se encantam com a sua imponência, pois somando-se a altura da base e da
estátua, o monumento possui quase 100 metros, e pode ser visto de vários partes da
cidade.

9. Memorial 11/09
O Memorial 11 de Setembro em Nova York é o nome do monumento construído no
Marco Zero para homenagear as vítimas dos ataques ao World Trade Center (WTC)
em 2001. O memorial está aberto ao público desde 11 de setembro de 2011 e é de
livre acesso para qualquer pessoa que deseje prestar suas homenagens.

10. Touro de Wall Street
O Charging Bull em Nova York é o famoso touro de Wall Street, que virou um dos
pontos turísticos mais importantes de toda a cidade. Ele é basicamente uma escultura
enorme feita de bronze, em formato de touro, e está localizado no Bowling Green
Park, bem perto do Wall Street em Nova York. O touro de bronze foi criado para
representar a força e o poder financeiro de Wall Street, que é a rua financeira mais
famosa do mundo, por hospedar a bolsa de valores dos Estados Unidos.

11. Brooklyn Bridge Park
Principal meio de acesso entre o Brooklyn e a ilha de Manhattan, a Brooklyn Bridge é
cruzada diariamente por mais de 120 mil veículos e 4 mil pedestres. Para os turistas, o
local é uma ótima opção para conseguir ter vistas incríveis de Nova York e tirar fotos
espetaculares

12. Outlet Woodbury
O Shopping Outlet Woodbury Common Premium é um dos melhores outlets de Nova
York. Localizado perto de Manhattan, o shopping dispõe de 220 lojas repletas de
descontos e promoções!

13. Museu Madame Tussauds
Madame Tussauds em Nova York tem algo para cada gosto com suas figuras de cera
de estrelas de Hollywood, líderes políticos e personagens de desenhos animados como
o Homem-Aranha e Hulk!
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Data de saída de Varginha para Guarulhos/SP: 11/11/2018 por volta das 11h
Data de chegada em Nova York (voo direto): 12/11/2018 por volta das 6h
Data de saída de Nova York (voo direto): 17/11/2018 por volta das 20h
Data de chegada em Varginha: 18/11/2018 por volta das 16h
Hotel The Manhattan at Times Square – Quartos quádruplos
Translado de Varginha para Aeroporto de Guarulhos/SP (ida e volta)
Transporte na cidade de Nova York
Seguro Viagem: Assistência médica até US$ 40.000 - Perda de bagagem em
transporte aéreo - Prorrogação de estadia
(Incluso
assistência
médica,
traslados
sanitários,
repatriação
sanitária,
acompanhamento de menores e/ou maiores, traslado de um familiar, estadia de um
familiar, hotel por convalescença, Assistência em caso de roubo ou extravio de
documentos, Retorno antecipado por sinistro grave na residência, Repatriação
funerária, Localização de bagagens, Assistência legal por responsabilidade em um
acidente, Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas Complementares em
Viagem ao Exterior (DMHOC em Viagem ao Exterior), Despesas Médicas e/ou
Hospitalares em Viagem ao Exterior (DMH por evento em Viagem ao Exterior),
Despesas Odontológicas em Viagem ao Exterior (DO em Viagem ao Exterior), Morte
Acidental em Viagem, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em Viagem,
Despesas com Medicamentos, Perda de Bagagem em Transporte Aéreo
Complementar em Viagem ao Exterior, Atraso de Bagagem, Traslado de Corpo,
Regresso Sanitário, Traslado Medico, Retorno de acompanhante, Regresso de
menores, Prorrogação de estadia, Despesas jurídicas em viagem, MORTE ACIDENTAL,
Não APLICA PARA PASSAGEIROS MAIORES DE 70 ANOS. PARA PASSAGEIROS MENORES
DE 14 ANOS, SOMENTE APLICA O REEMBOLSO DAS DENPENSAS COM FUNERAL
PRODUTO VALIDO SOMENTE PARA TITULARES COM ATÉ 120 ANOS INCLUSO)

Valor:
Passagem aérea: R$3.778,00* (pagamento à vista ou em até 6x sem juros no
cartão no momento da compra da viagem)
Ingressos nas principais atrações de NY: R$780,00
Demais custos (hospedagem em hotel na Times Square, translado de Varginha para
o aeroporto de Guarulhos/SP -ida e volta-, transporte na cidade de Nova York e
seguro viagem)**: R$4500,00
*valor sujeito à alteração dependendo da cotação do dia
**não inclui alimentação

Formas de pagamento (exceto passagem aérea): Á vista no dinheiro,
parcelado em até 12x no cartão (sujeito a juros) ou em até 3x no cheque.
O pagamento total deverá ser efetuado no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco dias) anteriores à data da viagem.
Oferecemos, ainda, eventuais serviços de emissão de passaporte e visto
americano.

5

