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JWONU 2016  
  

Secretária Geral  

Sarah Loureiro Sebastião, aluna do 2º ano da turma 

Tutancâmon, é a secretária geral do evento. Por se 

interessar muito pelas questões políticas e sociais, 

pretende cursar Direito, sendo, de preferência, um 

ramo do curso que dê mais ênfase aos Direitos 

Humanos, e almeja dedicar a sua carreira profissional 

para tentar dar voz àqueles que dificilmente são 

ouvidos. Sendo essa a sua terceira simulação, está 

extremamente feliz com a hora de poder ocupar este 

cargo e tendo ao seu lado a encantadora vice-

secretária, Isabelle Lamin. 

  

Vice-Secretária Geral  

Isabelle Cristine Pellegrini Lamin, aluna do 3º ano da 

turma Hannover, é vice-secretária do JWONU 2016, e 

esta será sua quarta simulação, já contribuiu com a 

organização do JWONU 2015 sendo diretora de mesa, 

todavia é a primeira vez que ocupa o cargo de 

secretariado do evento. Desde o seu primeiro contato 

com simulação, sente-se encantada com a forma 

enriquecedora de conhecimento que se agrega durante 
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os debates, que involucram diversas culturas e 

diplomatas. Certifica-se como uma futura engenheira 

que atuará na área de química ou construção civil, 

todavia com um olhar humanitário e democrático sobre 

a sociedade, o qual foi adquirido com o auxílio das 

discussões proporcionadas por esse estereótipo de 

evento. A jovem declara-se entusiasmada com o novo 

desafio proposto em 2016, e afirma que será mais uma 

experiência que contribuirá para sua formação 

intelectual e acadêmica, assim como para os demais 

participantes, propiciando cidadãos com caráter para 

formação de um mundo ainda melhor e justo. 
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Introdução  

Prezados participantes do JWONU 2016,  

É com muita satisfação que iniciamos o grandioso evento de 2016 por 

meio desse guia de regras. Após três primordiais edições desta simulação, 

somos reconhecidos pela segunda vez oficialmente pela ONU com o selo de 

aprovação da UNIC Rio.  

O JWONU é uma simulação que segue os parâmetros da Organização 

das Nações Unidas, realizado por alunos e funcionários do Colégio Embraer 

Juarez Wanderley desde 2013. O intuito do evento é promover aos seus 

participantes o enriquecedor conhecimento acerca de temáticas históricas 

e hodiernas afim de desenvolver o senso crítico baseado em uma 

argumentação prolixa e pertinente à cultura, geopolítica, economia, dentre 

outros fatores. Ademais, o evento tem como meta proporcionar debates 

democráticos, que contribuam para a conscientização de cidadãos 

politicamente ativos e adequadamente informados.  

O êxito do evento depende, em suma, do comprometimento de todos 

alunos do colégio e das escolas convidadas, quanto a pesquisa acerca da 

tese em discussão, do cumprimento das regras e da representação dos 

participantes propiciando um âmbito de pluralidade ideológica e cultural.  

Neste ano temos como novidade um caso especial, o comitê misto, que 

será formado por delegações individuais e em duplas, simultaneamente, 

visando maior representatividade de países desprivilegiados quando se 

trata do narcotráfico. E ainda teremos um comitê integrado apenas por 

mulheres que discutirão sobre os direitos e costumes das diversas nações. 

Além disso, contaremos novamente com dois comitês de línguas 

estrangeiras, sendo estes em espanhol e outro em inglês. E teremos o 

Supremo Tribunal Federal que retomará a questão do impeachment de 

Collor. Ademais, com enfoque na integração das três áreas do 

conhecimento, contaremos com comitês que trataram de questões 

ambientais, socioculturais, espaciais, geopolíticas e conflitos nacionais e 

internacionais.  
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Como citado anteriormente, o evento tenta atingir as mais diversas 

áreas de interesse, e conta com alunos interessados não apenas em 

Relações Públicas, contudo em Biológicas e Exatas, como por exemplo a 

equipe organizadora, desde a vice-Secretária Geral até as demais funções e 

cargos. Dessa forma, conclui-se que teremos lugar para que todos sintam-

se acolhidos e inexoravelmente confortáveis para tornar-se membros desse 

prestigioso evento.  

Por fim, gostaria de enfatizar as nossas imensuráveis expectativas para 

com a simulação, e contamos com a colaboração de todos envolvidos. 

Desde já agradecemos, em nome do secretariado do JWONU 2016, o 

privilégio da realização deste evento.  

Sejam todos muitíssimos bem vindos e uma excelente simulação!  

Gratas,  

Isabelle Cristine Pellegrini Lamin – Vice-Secretária Geral  

Sarah Loureiro Sebastião - Secretária Geral  
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Institucional  

  

Deveres da organização  

• Tratar a todos cordialmente, mantendo o comportamento 

diplomático e dedicação máxima em todas as suas atividades, 

sendo responsável pelas consequências de suas decisões.  

• Observar o cronograma das atividades, buscando a 

pontualidade.  

• Zelar pela conservação do local do evento.  

• Atender aos delegados com simpatia, eficiência e 

imparcialidade.  

• Não abusar de sua posição de soberania.  

• Ser transparente quanto às suas funções e realizar todos os seus 

compromissos.  

• Estar ciente de todas as regras do evento.  

• Estar disponível para atender aos participantes em qualquer 

situação, mantendo-se imparcial.  

  

Preparando-se para simular  

  

Para tornar a experiência de simular em um Modelo ONU ainda mais 

especial, é preciso estar preparado e, para isso, são três as grandes dicas:  

  

• Leitura do Guia de Estudos.  

• Estudo aprofundado do tema: em reportagens, filmes, sites e 

livros que tratam do assunto - quanto maior a sua quantidade 

de informações extra, melhor será sua atuação dentro do 

comitê.  
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• Não hesitar em contatar os diretores de seu comitê, uma vez 

que são eles os idealizadores do Guia de Estudos. Seguindo 

essas dicas, teremos debates mais ricos, evitando discussões 

tediosas e circulares.  

  

Agora teremos uma breve explanação a respeito de como os 

senhores devem organizar os estudos, além de uma abordagem sobre a 

conduta esperada durante o evento.  

  

Pesquisa  

A pesquisa é fundamental para garantir que sua participação no 

comitê seja a melhor possível – delegados bem preparados tornam a 

simulação muito mais rica e dinâmica.  

Visando à sua boa participação, os senhores devem conhecer o 

funcionamento, as funções e as atribuições do comitê e o histórico de 

seu país nele, além das informações da sua própria representação.  

Avalie a situação política, econômica e social do seu país, tente 

relacionar as condições atuais de seu país com a temática do comitê e 

das discussões. Isso inclui o conhecimento de tradicionais aliados e de 

seus antagonistas conhecidos, além de todas as questões que orbitam ao 

redor do tema a ser debatido e a política externa atual oficial de seu país 

em relação ao problema.  

No caso de comitês históricos, é preciso saber bem a época em que 

os senhores estarão simulando. Afinal, dias ou meses podem ser cruciais 

para determinar o posicionamento dos países nos comitês, além de saber 

o que pode ser discutido para evitar anacronismos.  

O Guia de Estudos auxilia em muitos desses aspectos e, após a 

conclusão de sua leitura, quaisquer dúvidas sobre o conteúdo devem ser 

encaminhadas aos diretores (e-mails no site). Lê-lo em sua completude, 

por mais extenso que seja, é fundamental para que se consiga debater 

conscientemente o tema. O guia, nos estudos dos senhores, é 
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exatamente o que o nome sugere: uma introdução ao tema e à 

atualidade em uma visão histórica e genérica aos conceitos fundamentais 

e às regras do comitê – trata-se de um simples norteamento para os 

estudos ainda estarão por vir.  

Uma vez lido o guia, as pesquisas devem começar. De início, é 

importante salientar que é preciso um conhecimento básico ou médio de 

inglês ou espanhol para pesquisar em muitas das páginas de qualidade – 

no entanto, qualquer ajuda é válida, inclusive tradutores on-line, ainda 

que apresentem certa imprecisão.   

• Sites das organizações: ajudam no trabalho de conhecer as 

funções e atribuições do órgão e instância que serão simulados, 

assim como o papel do delegado em seu comitê, sendo 

representante de um país. Algumas organizações também 

possuem notícias, discursos, pronunciamentos e press releases 

que ajudam muito a ter maior noção do tema. Saber as funções 

e atribuições dos senhores e do comitê, enquanto 

representantes, significa estar ciente do que pode ser discutido 

e de quais compromissos podem ser tomados dependendo de 

seu nível diplomático (embaixador, diplomata, ministro, 

presidente etc.) quanto à celebração das discussões, de tratados 

ou acordos de paz perante a comunidade internacional. 

Normalmente, os sites das organizações são suficientes para 

solucionar as questões quanto ao comitê. É fundamental que 

você localize os acordos e resoluções já ratificados pertinentes 

ao tema, para compreender melhor o posicionamento de seu 

país.  

• Sites oficiais dos países: quanto às representações, pode-se 

consultar sites de governos, consulados ou embaixadas que 

também podem ajudar a ter uma noção consciente de seu país 

– saber se é uma república, monarquia, democracia ou ditadura, 

bem como a situação econômica em linhas gerais, o que faz 
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diferença na discussão e nos compromissos que os senhores 

poderão firmar no comitê. Os sites oficiais dos governos 

normalmente possuem links para suas políticas de relações 

exteriores, onde se pode entender quais são os 

posicionamentos oficiais do país frente a questões relevantes, 

que podem ser futuramente citados dentro das sessões. 

Pesquise também nos sites específicos dos Ministérios de 

Relações Exteriores dos países.  

www.consulados.com.br (site com endereço e telefone de embaixadas 

e consulados no Brasil).  

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (The World 

Factbook, o livro de fatos da CIA – Central de Inteligência Americana – 

com diversos dados sobre os países do mundo).  

• Sites das missões oficiais: é a fonte primária de discursos oficiais 

e pronunciamentos dos representantes do país nas 

organizações por meio de missões diplomáticas. No entanto, 

nem todos os países possuem tais sites ou, se possuem, a 

maioria não é atualizada frequentemente.  

• Dag Hammarskjöld Library e un.org: a biblioteca virtual da ONU, 

apesar de não atender a todos os comitês da simulação, é 

simplesmente a maior fonte de documentos, discursos, 

pronunciamentos, relatórios oficiais e resoluções da internet. 

Para os comitês fora das Nações Unidas, ela ainda é útil, pois 

seus documentos possibilitam o estabelecimento de ligações 

temáticas, encontrando o posicionamento de seu país em 

relação a outras questões que podem interferir no andamento 

do comitê. O site da ONU oferece informações, resoluções e 

pronunciamentos oficiais em relação aos comitês sob a sua 

instância – nada que, no entanto, não possa ser encontrado 

pela biblioteca.  

- www.un.org/depts/dhl (Dag Hammarskjöld Library).  
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- www.un.org (ONU).  

• Sites de comunidades de nações: sites como o Mercosul, União 

Africana, União Europeia e outros ajudam a entender políticas 

regionais adotadas por grupos de países.  

- www.mercosur.int (Mercosul).  

- www.au.int/en (União Africana).  

- www.europa.eu/index_pt.htm.  

• ONGs (Organizações Não Governamentais): algumas ONGs, 

atuantes em crises internacionais ou de refugiados, fazem 

relatórios detalhados, ainda melhores que os próprios governos  
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locais, que são base para diversas discussões e até resoluções 

em órgãos importantes como o Conselho de Segurança da 

ONU. Temos como principais exemplos a Anistia Internacional 

(Direitos Humanos), a MSF (Médicos sem Fronteira) em saúde, a 

Oxfam, o HRW (Human Rights Watch) e a Cruz Vermelha.  

- www.br.amnesty.org.  

- www.oxfam.org.  

 • Agências de notícias: como fontes extraoficiais de informação, 

podem ser menos confiáveis, porém não passam pelo “filtro 

político” das fontes oficiais das organizações, postando notícias 

polêmicas ou com boas análises políticas e de política externa. 

Muitas informações relevantes podem  estar exclusivamente 

disponíveis em outros idiomas, como o inglês ou o espanhol, 

por isso recomenda-se que sejam consultadas outras agências, 

além das brasileiras. Procurem também fugir das mais comuns 

(BBC, CNN), e aventurar-se nas agências orientais para noticiar 

eventos ou detalhes ignorados pelas ocidentais. Também é 

fundamental pesquisar em alguma agência de notícia do país 

que os senhores representam e de alguma do local onde está 

concentrado o comitê. É Importante frisar ainda que as agências 

de notícia Ocidentais e Orientais frequentemente diferem e 

muito de posicionamento, uma vez que podem ser 

tendenciosas.  

• Revistas especializadas: existem diversas revistas 

especializadas em política externa e relações internacionais 

que são importantes em suas análises político-econômicas 

dos assuntos em questão nos comitês.  

• Artigos acadêmicos: embora sem acesso fácil e muitas 

vezes mediante pagamento, os artigos acadêmicos são 

extensos e repletos de informações confiáveis assinadas 
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pelos especialistas no assunto. No entanto, em questões 

exclusivamente da atualidade, é um tanto difícil encontrar 

publicações, já que sua produção demanda tempo. Uma 

base de dados de acesso a diversos artigos é a JSTOR 

(www.jstor.org), que, além de produções acadêmicas, 

possui artigos de jornais especializados.  

• Wikipédia: ao contrário das outras fontes de informação, é 

preciso muita cautela ao fazer pesquisas pela Wikipédia – 

em especial sobre posicionamentos e política externa de 

países – pois essa enciclopédia é um site de livre 

colaboração que pode ser alterado por qualquer pessoa a 

qualquer momento. No entanto, é praticamente uma 

tentação utilizar essa ferramenta pela abundância de 

informações variadas que ela oferece. Caso utilizada, 

recomendamos que se use a página em inglês  

(www.en.wikipedia.org), que possui maior confiabilidade 

nas informações que oferece (apesar de estar em outro 

idioma, claro), e, se possível, checar as fontes utilizadas no 

artigo (estão no rodapé da página) – um artigo sem fontes 

é, por razões óbvias, menos confiável. Ademais, é 

interessante utilizar a Wikipédia como um ponto de 

partida para as pesquisas, procurando artigos sobre 

definições, momentos históricos e pessoas.  

  

Oratória  

A oratória é tão importante quanto os outros pontos apresentados 

nesta sessão. A qualidade de seu discurso será determinante para uma 

boa participação no evento – pela capacidade de convencimento e pela 

clareza dos pontos de vista no debate, garantindo uma negociação mais 

fluida e menos tediosa. É importante tomar cuidado para não se 

expressar mais que o essencial e não usar palavras informais. Expor suas 
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ideias de maneira clara, em voz alta, evitar repetições, ser coeso e 

coerente e praticar o discurso antes do evento garantem uma boa 

oratória na simulação.  

   

Negociação diplomática  

Durante o evento, a negociação será constante e fundamental; assim, 

é importante estar bem preparado para ela. Um bom negociador deve 

ser receptivo às diversas partes, capaz de lidar com os mais diversos 

temperamentos psicológicos e ter firmeza no estabelecimento de sua 

posição ideológica e de seus limites de negociação – isto é, até quando 

pode ceder e o que pode garantir. É importante que o acerto final entre 

as partes atenda às exigências da maioria delas. Para o negociador, é 

importante ser amistoso e criativo, uma vez que o direcionamento da 

negociação está sujeito a elementos subjetivos – como a cortesia, gerada 

na cordialidade entre negociadores.  

Muitas vezes, o debate pode chegar a um impasse – normalmente 

devido a pontos divergentes ou de difícil acordo. Quando isso acontecer, 

deve-se procurar qual o motivo de tal entrave. Pode-se sugerir que as 

partes conflitantes proponham alternativas menos prejudiciais às suas 

políticas externas – ou seja, que cedam, procurando uma posição 

intermediária ou negociando os itens críticos. Assim, a proposta 

apresentada poderá ser aceitável pelos governos das diversas partes.  

Perguntar aos outros delegados o que os incomoda em cada uma 

das diferentes opções também irá ajudar os senhores a determinar os 

interesses e os limites de seu interlocutor. Tais limites são os pontos não 

negociáveis – esses tópicos geralmente são protegidos por estarem 

diretamente ligados a setores suscetíveis na estrutura (econômica, 

política ou social) dos países representados.  

Os intervalos, coffee breaks ou debates não moderados são 

ambientes ideais e instrumentos valiosos no processo de negociação, por 

apresentarem menos burocracia e aproximarem os delegados. Nesses 
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momentos, as partes podem revisar os tópicos discutidos, agendar e criar 

bases para novos acordos e alianças.  

  

Códigos  

É preciso frisar que, ao representarem diplomatas, ou juízes em um 

ambiente como a JWONU, os participantes devem reproduzir, de forma 

mais autêntica possível, a atmosfera real de negociações e debates das 

Nações Unidas – incluindo, além do padrão da língua culta nos debates, 

as questões relativas à vestimenta e à conduta.  

  

Código de conduta  

É dever dos participantes:  

• Tratar a todos respeitosamente, mantendo o 

comportamento diplomático.  

• Estar inteirado sobre assuntos de seu comitê, tópico e 

representação.  

• Observar o cronograma de atividades, buscando a 

pontualidade.  

• Zelar pela conservação das dependências do local do 

evento.  

• Respeitar as decisões da organização.  

• Advogar interesses de seu país com fidelidade máxima e 

manter o decoro apropriado a cada uma das formas de 

interação com os demais participantes.  

• Ter consciência de que a Mesa Diretora é soberana dentro 

do comitê.  

• Evitar sair durante as sessões.  
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Código de vestimenta  

Durante todas as atividades, aconselhamos o uso de trajes sociais, 

embora casos especiais mereçam ser considerados e o conselho possa 

ser revisto.  

  

Delegadas:  

• Tailleurs.  

• Saias ou vestidos (até, no máximo, dois dedos acima do 

joelho).  

• Blazers e calças sociais.  

  

Delegados:  

• Ternos.  

• Gravata.  

• Camisa e calça social.  

• Sapato social.  

  

Regras Gerais de Simulação  

  

As regras apresentadas a seguir regem todos os comitês da JWONU 

2015, devendo ser respeitadas por todos e a todo momento durante o 

evento:  

• O português será o idioma oficial da simulação, exceto nos 

comitês de língua estrangeira, na qual cada gabinete terá 

sua língua própria – um integralmente espanhol e outro, 

completamente inglês.  

• Cada país será representado por um delegado em cada 

comitê, exceto no caso do Supremo Tribunal Federal, dos 

comitês de língua estrangeira- espanhol e inglês, e alguns 
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países do comitê misto- UNODC em que cada participante 

será, respectivamente, um juiz, uma delegação americana, 

um conselheiro europeu, e um país. 

• Ressalta-se que a ausência de um delegado, em qualquer 

comitê, é grave e deverá ser informada com antecedência 

aos organizadores a fim de evitar prejuízos ao andamento 

das sessões e, portanto, provendo o êxito da simulação 

como um todo.  

• Todos os delegados terão direito de voz e voto (exceto as 

organizações e os países observadores) em questões 

procedimentais nos comitês e todos os países-membros 

dos órgãos simulados também terão direito ao voto em 

questões substanciais.  

• Os delegados não poderão fazer uso de documentos e 

discursos oficiais como se fossem próprios ou escrever 

uma carta como chefe de Estado. Tais procedimentos não 

serão aceitos, uma vez que evidentemente caracterizam 

plágio.  

• A Mesa Diretora será soberana perante o comitê, tendo 

precedência no direito à palavra sobre os delegados e suas 

decisões serão inapeláveis. Os diretores poderão, no curso 

da discussão de qualquer tópico, propor ao comitê a 

limitação do tempo de discurso de cada delegado, o 

encerramento do debate do tópico em discussão, bem 

como a suspensão ou o adiamento da sessão.  

• O secretariado ou os seus representantes poderão 

pronunciar-se a qualquer momento, por escrito ou 

oralmente, bem como permitir o pronunciamento de 

alguma outra representação, sobre qualquer tópico.  
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• Perante situações emergenciais ou de crise, o comitê 

deverá permanecer reunido até que as questões sejam 

resolvidas, não sendo permitido o contato com qualquer 

meio externo. Após uma resolução ser adotada sobre a 

situação de crise, o debate retornará ao momento em que 

foi interrompido.  

• Nenhum delegado ou representante deverá dirigir a 

palavra ao comitê sem antes haver sido previamente 

autorizado pela Mesa Diretora.  

  

Quórum e maiorias  

Havendo o inteiro igual ou acima de um terço das delegações 

credenciadas, os diretores conferirão o quórum por meio de chamada e 

poderão declarar aberta a sessão. Na conferência do quórum, que 

ocorrerá no início de cada sessão do comitê, os delegados poderão 

declarar-se como presente ou presente votante – se o delegado se 

declarar presente votante, ele não terá o direito de abster-se nos 

processos de votação realizados durante a sessão.  

Durante as sessões, haverá questões procedimentais e questões 

substanciais que requerem aprovação das delegações; algumas são 

aprovadas por meio de maioria simples, outras mediante maioria 

qualificada. A seguir, a diferença entre as duas:  

• Maioria simples: correspondente ao primeiro inteiro acima 

da metade do quórum presente.  

• Maioria qualificada: corresponde ao inteiro igual ou 

imediatamente acima de dois terços (2/3) do quórum 

presente.  

A exceção cabe ao Conselho de Segurança (CSNU), no qual a maioria 

qualificada é o inteiro igual ou imediatamente acima de três quintos (3/5) 

do quórum.  
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Discursos  

Os delegados terão duas formas de pronunciarem seus discursos em 

momentos e com objetivos diferentes.  

• Discurso inicial: O discurso inicial será realizado no início 

da primeira sessão dos comitês, com o tempo máximo 

definido em três minutos, e terá como objetivo dar a 

oportunidade para as delegações apresentarem suas 

posições, a fim de complementar o DPO (Documento de  

Posição Oficial).  

• Discurso à grega: O discurso à grega é uma forma de 

debate moderado. As delegações que desejarem se 

pronunciar têm de deixar suas placas na posição vertical e 

esperar pelo reconhecimento da Mesa Diretora, que é livre 

para escolher a próxima delegação a se pronunciar, 

mesmo que fora de ordem, de acordo com a relevância 

para o debate naquele momento, porém sempre 

mantendo a imparcialidade.  

O tempo de discurso será determinado pela Mesa Diretora 

(geralmente, o tempo inicial é de trinta segundos, sendo que os 

delegados podem propor sua alteração por meio de uma moção). Os 

diretores indicarão o final do tempo de um discurso com o uso do 

martelo da Mesa – com uma batida, faltam dez segundos para o fim do 

tempo; com duas, o tempo estará encerrado e o direito à fala passa 

automaticamente para a Mesa.  

A Mesa concederá a palavra ao delegado subsequente à sua escolha, 

não sem antes tratar de acatar ou pôr à votação questões ou moções 
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com precedência propostas pelos delegados, dar recomendações gerais 

a eles, ou reconhecer novos delegados ou membros do secretariado.  

Se o delegado tiver concluído seu discurso e restar-lhe tempo, é 

permitida a sua cessão, podendo fazê-la de três maneiras:  

• Para a Mesa: o delegado encerra seu discurso, passando 

seu tempo restante para as pronunciações da Mesa 

Diretora. É uma maneira polida de encerrar o discurso.  

• Para outro delegado: caso o último aceite, ele terá o 

tempo restante do discurso do primeiro delegado para 

proferir seu discurso, após ser identificado pela Mesa.  

• Para perguntas: caso algum delegado tenha uma pergunta 

a realizar para algum outro, o tempo remanescente será 

computado apenas para a resposta e o formulador da 

pergunta terá trinta segundos para elaborá-la.  

Não há cessão de cessão, isto é, não serão permitidas duas ou mais 

cessões de tempo durante apenas um tempo de discurso. Também não é 

possível ceder seu tempo quando lhe faltarem dez segundos ou menos 

de discurso.  

  

Questões procedimentais  

São classificadas como procedimentais, questões ou moções que 

tratam de interferências ou modificações no debate em si, sem modificar 

as decisões do comitê.  

Para questões procedimentais que exigem votação, é possível votar 

apenas “a favor” (favorável) ou “contra” (contrário); não sendo permitidas 

abstenções. (Tal regra, se aplica a todos os comitês).  

  

Questões  

As questões são pontos levantados pelos delegados e que são 

submetidos apenas à apreciação da Mesa, sem processo de votação.  
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• Questão de privilégio pessoal: empregada quando o 

delegado experimenta qualquer desconforto físico ou for 

pessoalmente ofendido. É essencial empregar o bom senso 

e a ética ao fazer uso desta questão, pois ela é o único 

procedimento que pode interromper um discurso. O 

delegado pronunciará sobre seu desconforto ou ofensa à 

sua pessoa à Mesa, que decidirá os procedimentos a 

serem tomados. Em caso de desconforto físico, ela deverá 

tomar as medidas cabíveis para repará-lo – por exemplo, 

desligar o ar-condicionado; se algum delegado não 

concordar com essa questão, deverá levantar outra 

questão de privilégio pessoal, e o resultado será definido 

pelos diretores. No caso de uma ofensa, a Mesa decidirá 

por: não acatar a questão e repreender a delegação 

requerente; reconhecer a questão e repreender oralmente 

a delegação acusada; repreender oralmente a delegação 

acusada e imediatamente interromper seu discurso, 

seguindo os procedimentos normais de debate; ou 

repreender oralmente a delegação acusada e ceder o 

direito de discurso desta delegação, como direito de 

resposta da delegação requerente, com tempo a ser 

determinado.  

• Questão de ordem: esta questão é relativa à observância e 

à manutenção das regras de procedimento do comitê, 

devendo ser levantada quando qualquer um dos 

delegados notar equívoco da Mesa Diretora em relação às 

regras e procedimentos estabelecidos neste guia ou à 

condução dos debates. Deve ser utilizada com parcimônia.  

Caso a questão proceda, os erros devem ser 

imediatamente reparados pela Mesa.  
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• Questão de dúvida: deve ser levantada caso algum 

delegado queira obter quaisquer informações da Mesa 

Diretora em relação aos trabalhos do comitê ou às regras e 

procedimentos de debate.  

  

Moções  

As moções são pontos levantados pelos delegados em relação a 

alguma modificação no curso normal dos debates, podendo ser 

submetidas apenas à apreciação da Mesa e/ou à votação.  

• Moção para debate não moderado: propõe que o debate 

à grega seja temporariamente suspenso para que os 

delegados possam negociar e redigir documentos sem a 

articulação dos diretores. É preciso apresentar uma 

justificativa para a não moderação e o tempo total de tal 

debate. Para sua aprovação, é necessário o voto 

favorável da maioria simples e a aprovação da Mesa, que 

poderá propor tempos de debate mais razoáveis. No 

entanto, apesar da não moderação, esse modelo de 

debate requer responsabilidade e bons modos, uma vez 

que haverá outros comitês no local do evento e o 

barulho excessivo poderá atrapalhar as negociações, 

tanto do próprio comitê quanto de outros. Não entrarão 

em ordem quaisquer questões ou moções durante o 

debate não moderado.  

• Moção para alteração do tempo de discurso: o tempo de 

discurso poderá ser alterado por uma moção levantada 

por qualquer delegado; essa moção será submetida 

primeiramente à Mesa Diretora, mediante justificativa do 

delegado requerente, e depois à votação. É necessária 

maioria simples para aprovar tal moção. A Mesa pode 
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propor uma alteração caso observe que o tempo não 

está sendo aproveitado por completo pelos delegados.  

• Moção para leitura de documento: qualquer delegado 

poderá propor uma moção para leitura de um 

documento que esteja em posse de todos os delegados, 

exceto propostas de resolução e emenda (nas quais o 

tempo para leitura é observado automaticamente), isto é, 

apenas para documentos de trabalho, cartas oficiais e 

press releases. Essa moção não é votada, cabendo 

apenas à Mesa Diretora aprová-la ou não, após a 

justificativa do delegado que requereu essa moção e o 

anúncio da duração de tal leitura. Os Diretores podem 

propor a observância de um tempo para leitura de 

documento e também alterar o tempo requerido.  

• Moção para consulta geral: é proposta por um delegado 

que deseja conhecer a opinião dos demais delegados 

acerca de um tema, sem a burocracia dos discursos à 

grega. Ele deverá apresentar a pergunta proposta aos 

representantes do comitê e tal moção poderá ser 

acatada ou não pelos diretores. Se aprovada por maioria 

simples, a Mesa cederá a voz a cada uma das delegações 

do comitê, por ordem alfabética, por tempo a ser 

determinado pelos Diretores, para responder a tal 

questão. Não haverá cessão de tempo quando a consulta 

geral estiver ativa. Esta consulta geral possui caráter 

informal, não implicando em nenhuma decisão a ser 

tomada pelo comitê.  

• Moção para rodada discursiva: conveniente quando o 

debate parecer estagnado, sem nenhuma pronunciação. 

Implica no discurso sequencial por ordem alfabética de 

todas as delegações presentes, sobre o tema tratado em 

certa sessão.   
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• Moção para sessão fechada: implica a restrição das 

pessoas autorizadas a estar no ambiente do comitê. 

Durante uma sessão fechada, apenas os diretores, os 

delegados dos Estados-membros e de Estados e 

organizações internacionais convidados à reunião e 

reconhecidos estarão autorizados a ingressar e 

permanecer no ambiente do comitê. A imprensa, por 

exemplo, será retirada do comitê. É necessário o 

consentimento da Mesa e o voto a favor da maioria 

qualificada do quórum para aprovar tal moção. A sessão 

fechada poderá ocorrer sem a aprovação de uma moção, 

caso a Mesa julgue o fechamento da sessão necessário 

ou importante para uma melhor condução dos trabalhos 

do comitê.  

• Moção para sessão aberta: reverte o efeito da moção 

para sessão fechada, abrindo a sessão, isto é, permitindo 

a presença de visitantes e da imprensa no comitê. É 

necessário o consentimento da Mesa e o voto a favor da 

maioria simples do quórum para aprovar tal moção. A 

sessão aberta não estará em ordem caso o comitê se 

encontre em crise ou fechado por uma decisão da Mesa 

Diretora. A abertura poderá também ocorrer sem a 

aprovação de uma moção, caso a Mesa julgue o 

fechamento da sessão não mais necessário ou 

importante.  

• Moção para introdução de proposta de resolução: é 

proposta pelos signatários de tal documento, sendo 

necessário que todos os delegados possuam uma cópia 

ou que a proposta esteja sendo projetada para todos. 

Essa moção é automaticamente aprovada e, a seguir, é 

preciso que um dos signatários a leia em voz alta para o 

comitê. A partir dessa leitura, estará em ordem apenas a 
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moção para votação da proposta de resolução.  Moção 

para votação da proposta de resolução:  

requerida após a leitura do documento final, esclarece a 

votação por chamada das nações votantes, a fim de se 

chegar à conclusão das sessões do comitê.  

• Moção para adiamento da sessão: essa moção, se 

aprovada, implica na suspensão temporária dos debates, 

que serão retomados no horário agendado para a 

próxima sessão. Essa moção não procede antes de 

quinze minutos do término da sessão e requer o voto 

favorável da maioria qualificada para ser aprovada.  

• Moção para encerramento do debate: na última sessão, 

esta moção propõe o definitivo e imediato encerramento 

dos debates, não sendo permitido nenhum 

pronunciamento oficial após sua aprovação. É preciso 

que a proposta de resolução final já esteja aprovada para 

esta moção entrar em ordem.  

  

Questões substanciais  

São moções que tratam de decisões do comitê, especialmente 

ligadas ao processo de votação para algum documento de caráter 

substantivo. É necessário o quórum mínimo correspondente ao primeiro 

inteiro acima da metade das delegações credenciadas para a 

procedência de tais questões.  

Cada delegação terá direito a um voto nos processos de votação, 

podendo votar “a favor” (favorável), “contra” (contrário) ou, para as 

delegações que se declararam somente “presente” no início da sessão, 

“abster-se” (voto de neutralidade, sem opinião favorável ou contrária).  

Representantes observadores não votarão em questões substanciais, mas 

têm o direito de observar o processo.  

Como questões substanciais, estarão em ordem as seguintes moções:  
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• Moção para votação da proposta de resolução: a proposta 

de resolução, caso essa moção seja aprovada, deverá 

seguir à votação definitiva. É necessário que a maioria 

simples dos delegados seja favorável ao início do processo 

de votação do documento – e não necessariamente ao 

documento em si – para que o processo de votação se 

inicie.  

• Moção para votação da proposta de resolução: a proposta 

de resolução será votada com consulta das delegações, 

uma por uma, em ordem alfabética (votação por 

chamada).  

Observação: veja os processos de votação dos diversos documentos 

na seção “Documentos”.  

  

  

  

Tabela de precedência de questões e moções  

  

 

  

No caso de mais de uma moção e/ou questão serem levantadas aos 

diretores ao mesmo tempo (no mesmo intervalo entre os discursos), 
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estabelecer-se-á a precedência em sua apreciação ou votação de acordo 

com a tabela a seguir. Uma vez aprovada uma moção ou questão 

precedente, as demais que a seguiriam devem ser feitas após o processo 

de efetuação desta.  

  

Documentos  

Todos os documentos distribuídos aos delegados deverão ser 

previamente aprovados pela Mesa Diretora. Um signatário de um 

documento, que não seja documento de posição oficial (DPO) ou carta 

oficial, não é obrigado a concordar com seu conteúdo, apenas suporta 

que ele seja discutido.  

  

  

Documento de Posição Oficial (DPO)  

Todos os delegados, obrigatoriamente, terão de entregar um 

Documento de Posição Oficial de sua representação. Países que possuem 

representação dupla (dois delegados) no comitê deverão entregar 

apenas um DPO. Este documento deverá ser entregue no ato do 

credenciamento e deverá conter em seu texto:  

• a política externa de seu país, em linhas gerais;  

• o posicionamento do país perante o problema a ser 

discutido no comitê;  

• os principais acordos, inclusive a participação em blocos 

econômicos e geopolíticos, que eventualmente seu país 

possua com outras nações;  

• a assinatura do delegado, conforme a sua representação 

oficial, se houver.  

No cabeçalho do documento, deverá constar:  

• o comitê;  
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• o tema/ tópico do comitê;  

• o nome oficial da representação (exemplo: República  

Popular da China em vez de China);  

• o(s) nome(s) do(s) delegado(s) do comitê;  

• o brasão do país (Observação: não se trata da bandeira do 

país, e sim do brasão. Caso o país não possua um, deverá 

ser colocado o brasão do Ministério das Relações  

Exteriores).  

A função do documento de posição é explicar aos outros delegados 

do seu comitê qual a posição que seu país defende na questão discutida. 

Faz-se necessário determinar a política externa geral da representação 

(como suas prioridades e seus princípios) e relacionar a questão tratada – 

como ela influencia o seu país, o que tem sido feito para resolvê-la e 

como o problema é visto por você na função de representante – no seu 

país (sendo esta a parte mais importante). Fique atento para que o seu 

DPO disponibilize aos leitores uma visão clara e objetiva do 

posicionamento de seu país em relação ao tema discutido no comitê – 

evite inserir informações não relevantes à discussão.   

Todos os Documentos de Posição Oficial estarão disponíveis para 

consulta de qualquer delegado ou delegação durante as sessões no 

comitê. Veja a seguir um exemplo de Documento de Posição Oficial que 

pode ser tomado como parâmetro para a construção do DPO dos 

senhores:  
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Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional  
"A Utilização de Armas Químicas e de Efeito Biológico"  

Stéfano Lopes dos Santos  
  

       O Reino da Suécia, como membro do Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional e signatário 

das Convenções sobre as Armas Químicas e as Armas Biológicas, considera de suma importância o debate 

acerca da situação da sociedade atual em relação a esse tipo de armamento, a fim da promoção da paz 

mundial.  
       Nossa gloriosa nação pensa ser uma ilusão acreditar que é possível satisfazer demandas de justiça social 

por meio do poder militar e, portanto, incentiva com fervor discussões sobre os problemas relacionados ao 

desarmamento e desenvolvimento. Embora já tenhamos possuído programas para armas nucleares e 

químicas (principalmente durante as primeiras décadas da Guerra Fria, quando um programa de armas 

nucleares estava ativo), nenhuma arma foi desenvolvida. Nos anos 60, o panorama político e os problemas 

orçamentais do contexto histórico impediram o uso desse tipo de arma, e, em meados da década de 70, 

todos os planos de armas de destruição em massa tinham sido desmantelados. O contexto socioeconômico 

mundial era sempre nossa bússola – era através dele que decidíamos o que fazer (ou não).  
       Até meados do século XX a Suécia mantinha uma tradição de envolvimento direto nos conflitos 

continentais, ao lado das grandes potências europeias. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o Reino da 

Suécia, enfim, anunciou uma declaração de neutralidade. Essa neutralidade perdura até os dias atuais e, vale 

dizer, transformou nossa nação em um exemplo no tema a ser discutido no comitê, uma vez que apresentar 

elevado índice de desenvolvimento humano e gastos militares relativamente baixos se comparados ao valor 

do PIB.  
       Dessa forma, esperamos e cobraremos que o Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional 

encontre uma forma de equilibrar o investimento em armas químicas e biológicas com a diplomacia mundial, 

para que, finalmente, haja paz. Cabe a cada um dos países-membros se responsabilizar por um futuro 

pacífico, e a atitude inicial para tanto se dá nas sessões do CDSI. A Suécia está disposta a compartilhar sua 

experiência no assunto e se põe à disposição para ajudar a todos.   
  

  

  

Atenciosamente,  

Reino da Suécia   
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Stéfano Lopes dos Santos  
Ministro das Relações Exteriores  

  

  

Documento de Trabalho  

O Documento de Trabalho é a forma oficial para introduzir um 

material no comitê, pois qualquer informação que um delegado queira 

dividir com todos os membros do comitê ou qualquer resolução advinda 

dos debates entre os delegados deve ser escrita para distribuição entre 

os participantes. Nesse contexto, os documentos de trabalho podem ser 

Comunicados, Declarações, Cartas Oficiais, discursos dos líderes e artigos 

de jornal, podendo servir para subsidiar os debates e reforçar a posição 

dos países signatários, pois só poderão ser mencionados em discurso os 

documentos que já estiverem à disposição de todos os delegados.  

A Mesa avaliará seu conteúdo antes de enviá-los para distribuição. 

Todo Documento de Trabalho deve ter, no mínimo, um representante 

signatário. A seguir um exemplo de Documento de Trabalho:  
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Carta Oficial  

A Carta Oficial é o meio de comunicação entre o delegado e 

qualquer instituição ausente no comitê – entre o delegado e seu 

governo, ou vice-versa, para definir uma posição a ser tomada em 

alguma polêmica dentro do comitê, por exemplo. Os diretores de mesa 

intermediarão essa comunicação.  

  

Correio diplomático  

Para evitar que o barulho tome conta da sala, a fim de manter um 

ambiente organizado com a moderação da Mesa, é pedido que os 

delegados se comuniquem por meio de bilhetes de conteúdo livre e 

inviolável, chamados de “correio diplomático”. Sendo de caráter informal, 

não é preciso signatários.  

  

Press Release e notícia da imprensa  

Press release é uma forma das representações se comunicarem com a 

imprensa; caso uma ou mais delegações queiram enviar um press  

release em seus nomes, basta enviar à Mesa Diretora com as devidas 

assinaturas – deve haver ao menos um signatário. O comitê pode 

concordar em enviar press releases, documentos que informarão o 

público geral sobre os debates ocorridos no comitê. Press releases 

podem ser liberados para saber a aceitação de certa medida que os 

chefes de Estado desejam tomar, bem como apenas para informar a 

imprensa e o mundo das decisões tomadas pelo comitê, caso achem isso 

proveitoso para o debate. A Mesa Diretora deve verificar se há maioria 

simples que concorde em soltar o press release, o qual será também 

publicado em um ou mais dos jornais do comitê.  
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Proposta de Resolução  

Proposta de resolução é o documento normativo de alta formalidade 

que contém o que foi acordado nos debates, as decisões alcançadas na 

reunião, devendo estar compatíveis com as regulamentações do comitê. 

São divididas entre cláusulas preambulatórias - que contêm as 

considerações e princípios iniciais das discussões, iniciadas com verbos 

no gerúndio ou adjetivos em itálico e operativos - que dizem respeito às 

ações que o comitê decidiu tomar sobre o assunto debatido, iniciadas 

por verbos no presente do indicativo e sublinhadas.  

As resoluções são documentos de caráter final e por isso deve-se 

sempre buscar o consenso entre as delegações do comitê, ou um 

documento de comum acordo entre vários países – sendo quase sempre 

necessário que as partes façam concessões para garantir que a resolução 

adotada tenha o respaldo da comunidade internacional e/ou que seja 

respeitada e seguida pelos países membros das Nações Unidas. Essa 

busca por um consenso é importante em especial no Conselho de 

Segurança (CSNU), no qual cinco países possuem poder de veto. É 

fundamental garantir que uma resolução proposta será aprovada – uma 

vez recusada por votação (e não mediante retirada de assinaturas), uma 

proposta de resolução não pode ser introduzida novamente.   

Normalmente, a cada reunião de cada comitê, é aprovada uma única 

resolução. Porém, é possível aprovar mais de uma resolução durante o 

evento caso o tópico seja extenso e os delegados decidam por aprovar 

uma resolução para cada tópico do tema da reunião; ou caso ocorra uma 

situação emergencial ou de crise que exija uma rápida definição do 

comitê para a questão.   

Para ser introduzida à Mesa, e então reconhecida e votada, são 

necessários seis signatários, e que todas as delegações tenham uma 

cópia do documento ou estejam aptos a lê-lo em uma projeção – a 

moção para introdução da proposta é automaticamente aprovada; à 

introdução segue a leitura em voz alta da proposta para o comitê, por 
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um dos signatários. A moção para sua votação é uma questão 

substancial, e para aprovar a moção é necessária maioria simples. A 

aprovação final da proposta de resolução ocorre apenas mediante 

maioria qualificada de votos afirmativos em relação ao quórum presente.   

A seguir um exemplo de proposta de resolução que pode ser 

utilizado como molde na confecção da resolução em seu comitê:  

  

Proposta de Resolução –   
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas  

  

 Observando as transgressões aos Direitos Humanos realizadas por indústrias multinacionais e/ou transnacionais acerca 

de seus trabalhadores.  
 Notando situações de: exploração da mão-de-obra, utilização de mão-de-obra infantil, péssimas condições de trabalho 

oferecidas, carga horária abusiva, salários insuficientes e incoerentes com o tempo trabalhado, diferenciação de gênero 

facilmente notada pela diferença de salários e perseguição em ambientes de trabalho, uso de seres humanos como 

cobaias, sistemas de escravidão contemporâneos, ocorrentes em multinacionais e/ou transnacionais.  
 Considerando a questão relativa a imigrantes e o apoio às milícias.  
 Ressaltando a necessidade de soluções, tanto de curto prazo, quanto de médio prazo, o Conselho de Direitos Humanos 

(CDH):  
• Recomenda que qualquer forma de transgressão aos Direitos Humanos comprovada após minuciosa 

investigação seja punida com multas, a ser convertidas em investimentos socioeducativos e indenização à 

família da criança;  
• Propõe a criação da Cartilha Internacional do Trabalhador (CIT), onde constarão todos os direitos trabalhistas, a 

Cartilha deve ser redigida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Logo que criada a cartilha, ela 

deverá ser distribuída a todos os países, sem exceção, que possuam ou não problemas com os direitos humanos 

dos trabalhadores. Recomenda que a cartilha seja distribuída por intermédio dos meios midiáticos; televisão, 

rádio, jornais, revistas, entre outros; ou por distribuição física, ou seja, meio impresso, como folhetos. Os 

capitais para essa distribuição devem ser provenientes dos fundos da ONU;  
• Estipula que a carga horária já estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) de 40 a 48 horas 

semanais seja cumprida;  
• Aconselha a criação da Lista de Empresas Transgressoras dos Direitos Humanos, a lista deve conter o nome de 

todas as empresas transgressoras dos direitos básicos do homem, de modo que, tais empresas tenham seus 

nomes expostos à mídia e que seja desencorajada a compra de seus produtos;  
• Orienta a geração de incentivos fiscais a empresas consideradas totais cumpridoras dos Direitos Humanos, 

evitando ferir a soberania de cada nação, recomenda que o país que receberá tal multinacional/transnacional 

estipule o valor/porcentagem do incentivo;  
• Encoraja a criação do UNRISD (Instituto de Pesquisas das Nações Unidas para o Desenvolvimento), com a 

finalidade de pesquisar o salário mínimo que supre as necessidades básicas dos trabalhadores, sendo o resultado 

de tais pesquisas repassados a seus respectivos governos;  
• Visa o fim da xenofobia, geradora de explorações dos imigrantes, através de palestras escolares realizadas pelo 

próprio CDH;  
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• Estimula que ONGs que lutam pelos direitos do trabalhador ao redor do mundo visitem sindicatos trabalhistas 

divulgando acerca da periculosidade, insalubridade e penoridade, visando uma maior consciência do trabalhador 

quanto a seus direitos. Caso haja denúncias de péssimas condições de trabalho, tal ONG deverá se dirigir 

imediatamente à Organização Mundial do Trabalho;  
• Destaca a importância de acompanhamento médico às pessoas nas quais os medicamentos estão sendo testados, 

cabe a cada nação decidir se o acompanhamento será providenciado pelo governo do país ou pela empresa que 

propõe os testes médicos;  
• Clama para que o Conselho de Segurança se reúna e envie “Capacetes Azuis” para as regiões onde há problemas com  

milícias;  
• Condena a formação e a integração de milícias, de modo que, estas sejam marginalizadas. Há a necessidade de penas mais 

severas, caso constatada a existência de tais organizações;  
• Requer a criação de programas socioeducativos que evitem a integração de crianças a milícias.  

Para auxiliar os senhores na confecção das palavras iniciais das 

cláusulas de uma proposta de resolução, segue uma lista com os verbos 

mais usados para este fim, bem como seus sinônimos. Lembre-se de que 

adjetivos (como consciente, preocupado etc.) também podem ser usados 

para substituir os verbos nas cláusulas preambulatórias.  
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Processo de votação de propostas de resolução  

A proposta de resolução será votada por chamada seja aprovada, 

ficando permitidos os seguintes posicionamentos: votar “a favor”, 

“contra”, “a favor com direitos”, “contra com direitos”, “passar” ou 

“abster-se”. Seguem as definições de cada voto:   

• A favor: indica simplesmente que a delegação é favorável 

ao documento.   

• Contra: indica simplesmente que a delegação é contrária 

ao documento.   

• A favor com direitos: vota-se a favor, mas tem-se o direito 

de justificar o voto por trinta segundos; é usado quando, 
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por exemplo, tal posicionamento não é o adotado 

anteriormente.   

• Contra com direitos: um voto contrário ao documento, 

porém, com uma justificativa da delegação votante por 

trinta segundos.   

• Passar: permite que a delegação não se declare no 

momento em que for chamada e sim quando todas as 

delegações já houverem votado. Caso mais de uma 

delegação use esse recurso, a primeira delegação a 

declarar “passar” será a primeira a votar. Se um delegado 

passar, ele não poderá votar “a favor com direitos”, “contra 

com direitos” ou “passar novamente”.   

• Abster-se: indica que a delegação não possui uma opinião 

favorável nem contrária ao documento, sendo o voto da 

neutralidade. Ao se abster da votação, o voto da 

delegação não é computado e o quórum que define as 

maiorias simples e qualificada é decrescido de um. 

Reiterase que a delegação que se pronunciou “presente e 

votante” no início da sessão não poderá se abster da 

votação.   

Observação: no Conselho de Segurança (CSNU), os “P5” (Estados 

Unidos da América, Federação Russa, República Popular da China, Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e República Francesa) têm 

poder de veto, isto é, quando qualquer um destes se declara “contra” ou 

“contra com direitos” em uma votação de proposta de resolução ou 

emenda, impede sua aprovação, não importando o placar final da 

votação, excluindo esses cinco. Portanto, deve-se tomar cuidado ao se 

iniciar o processo de votação sem uma proposta de solução acatada por 

todos.  
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*Caso especial: Comitê de representação mista 

O JWONU 2016 inova sua simulação com integração do comitê com 

representatividade mista, ou seja, a UNODC visa proporcionar maior 

equilíbrio no debate do seu tema, estabelecendo duplas para os países 

com diversas problemáticas relacionadas a discussão, os quais 

necessitam de uma pesquisa mais detalhada para facilitar a 

argumentação e defesa de suas nações, enquanto que aqueles com 

maior acessibilidade de dados com relação ao conteúdo a ser discutido, 

disponham da representação individual, visto que possuem uma posição 

objetiva facilitando a performance dos delegados. 


