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Resumo A Educação Profissional é uma exigência para o 
desenvolvimento do Brasil, uma grande opção para atender 
esta demanda é através da profissionalização já no ensino 
médio. O Estado do Paraná atendendo a esta necessidade 
implantou nas escolas estaduais, cursos profissionalizantes 
inclusive no noturno. Como está descrito pelos quatro Pilares 
da Educação da UNESCO (Aprender a Conhecer, Aprender a 
Fazer, Aprender a Viver com os Outros e Aprender a Ser), 
não basta apenas a formação técnica (Aprender a Fazer), é 
necessário formar um cidadão completo (outros três pilares). 
Então no dia a dia de sala de aula, surgem os 
questionamentos: Como a cidadania pode ser exercida de 
maneira integral sem o conhecimento e entendimento das 
leis, sem a confiança no coletivo e sem a confiança em si 
mesmo? Como desenvolver o senso coletivo? Como aliar o 
crescimento pessoal ao desenvolvimento do cidadão? 
Mediante a estratégia de realizar Simulações de 
Conferências da ONU busca-se um meio para desenvolver 
no aluno as suas competências profissionais e pessoais que 
em consequência respondem às questões levantadas. A 
Simulação de Conferências da ONU replica o contexto das 
discussões que norteiam as conferências da ONU e será 
utilizada aqui, como técnica motivadora para a construção da 
cidadania e desenvolvimento de competências profissionais e 
pessoais nos alunos e professores da educação profissional 
do Colégio Estadual Leôncio Correia - CELC - em Curitiba-
PR. Espera-se que os participantes desenvolvam 
naturalmente competências, ou seja, conhecimentos, 
habilidades e atitudes, apresentando progressos notórios na 
argumentação, dedicação à pesquisa, organização, trabalho 
em equipe e foco em suas atividades. Competências que 
lhes possibilitará agir como protagonistas no meio em que 
estiverem inseridos. 

Palavras-chave 
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Formato do Material Didático 
 

UNIDADE DIDÁTICA 

Público Alvo Alunos dos cursos Técnicos em: Administração, 
Contabilidade e Recursos Humanos, na forma integrada e 
subsequente.  
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2. APRESENTAÇÃO 
 
 Como professora de direito no ensino médio e na educação profissional da 

rede pública estadual, desde 1988 presencio e compartilho das angústias que os 

alunos trazem quando estudamos as leis do nosso país. A partir desta experiência 

surgem algumas questões reincidentes entre as turmas, que podem ser expressas 

pelas seguintes perguntas: Como a cidadania pode ser exercida de maneira integral 

sem o conhecimento e entendimento das leis, sem a confiança no coletivo e sem a 

confiança em si mesmo? Como desenvolver o senso coletivo? Como aliar o 

crescimento pessoal ao desenvolvimento do cidadão? 

Ao buscar a resposta a estas questões percebi o quanto é essencial ao 

aprendizado, que o aluno tome consciência de que cada um de nós pertence a um 

coletivo, que influencia e é influenciado proporcionalmente à organização deste 

coletivo, mesmo sem perceber. Associações de moradores, conselhos de 

condomínios, associações de classe e sindicatos, são entidades em torno das quais 

as pessoas se reúnem para traçar medidas que resultem no bem estar coletivo e 

pessoal. Estas entidades acabam sendo uma forma dos cidadãos serem ouvidos 

pelos políticos e pelos órgãos estatais do país. Assim também fazem os países, se 

associando às organizações internacionais, para buscar medidas globais ou locais 

que resultam no bem estar coletivo.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), Organização dos Estados 

Americanos (OEA), Organização Internacional do Trabalho (OIT), são exemplos de 

organizações internacionais onde os países membros tratam de assuntos diversos, 

desde a defesa de direitos humanos ao financiamento de projetos. Estas, ao lado 

dos Estados, foram atores muito atuantes da sociedade internacional nos últimos 

anos a ponto de ser consideradas um novo canal de comunicação. As organizações 

internacionais oferecem aos países o espaço permanente para discussões e para a 

busca de soluções relacionadas aos problemas coletivos, pois são entes de direito 

internacional público e tem capacidade jurídica para serem titulares de direitos e 

deveres e de poderem fazer prevalecer esses direitos por meio de queixa 

internacional, conforme a normatização vigente. 

O projeto de intervenção pedagógica aqui apresentado dará enfoque à ONU 
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devido ao fato dela apresentar variados campos de ação que são mais propícios de 

serem utilizados como forma de atingir os objetivos propostos. A ONU tem como 

função: a articulação e agregação dos negócios internacionais; a socialização 

internacional; a criação de regras de direito capazes de guiar estados membros; a 

reunião e disseminação de informações; garantir o cumprimento de acordos e 

convenções; produzir atividades operacionais como gerar programas de assistência 

técnica ou financeira ou a empregar forças militares; a função política e diplomática; 

a criação e desenvolvimento de práticas internacionais; a preservação da paz e 

segurança no mundo e servir de fórum de discussão para o desenvolvimento do 

sistema internacional. 

O Brasil faz parte da ONU e suas ações estão sujeitas às influências de 

decisões dos demais países membros. Ações que interferem direta ou indiretamente 

no dia a dia do povo brasileiro, que na maioria das vezes sequer tem conhecimento 

desse fato.   

A experiência na carreira docente também me trouxe certezas além dos 

questionamentos expostos anteriormente, ou seja, percebo de forma a ampliar seus 

conhecimentos e horizontes para desenvolver e exercer a cidadania, como também 

a certeza da dedicação e esforço por parte dos profissionais da educação em 

atender a esta expectativa. Porém, na maioria das vezes sem o foco comum 

necessário para este fim, já que as  aflições e descontentamentos pessoais dos 

alunos se sobrepõem às expectativas coletivas.   

Neste contexto, as Simulações das Organizações Internacionais, em especial 

as da ONU, são uma prática interessante para alunos do ensino médio. O contato 

com alunos do ensino superior, que normalmente são os responsáveis pela 

organização dos eventos de simulação, também são uma fonte de inspiração para 

progresso nos estudos e ajudam para a consolidação de metas de ingressar num 

curso superior. A participação na simulação provoca transformações pessoais que 

influenciam na postura profissional e pessoal. Pode-se afirmar que os alunos 

apresentam progressos notórios na argumentação, dedicação à pesquisa, 

organização, trabalho em equipe e foco nas atividades, ou seja, a atividade provoca 

o desenvolvimento pessoal de habilidades e competências.  

Os temas dos trabalhos apresentados nas simulações são desenvolvidos 

MARGARETE MARIA LEMES -2013 
 



PRODUÇAÃ O DIDAÁTICO - PEDAGOÁ GICA 
 
através da utilização de assuntos de interesse mundial e que por alguma razão 

foram levados à discussão nas Assembleias da ONU. A simulação vem sendo 

aplicada em escolas e universidades do mundo todo, com excelentes resultados. No 

Brasil este tipo de evento é realizado em algumas poucas instituições de ensino com 

formatos, dias e números de alunos variados, a grande maioria envolvem alunos de 

instituições de ensino particular.  Provavelmente as primeiras simulações da ONU 

feitas no Brasil iniciaram nas escolas internacionais aproveitando os modelos 

adotados nas mesmas escolas nos outros países. Os principais eventos que são 

abertos a inscrição de alunos do Brasil inteiro ocorrem no Rio de Janeiro, em Belo 

Horizonte e em Brasília.  

A escola, ao optar pelo trabalho através da simulação, tem a possibilidade de 

proporcionar a construção da cidadania através da vivência  que as simulações 

proporcionam. Como resultado, têm-se alunos com conhecimentos e perfis para a 

vida em comunidade, agindo como protagonistas e fazendo a diferença no meio em 

que estiverem inseridos.   

Ao debater assuntos de relevância internacional, na estrutura de discussão 

das organizações internacionais, os alunos da educação profissional desenvolvem 

várias competências (conhecimentos, habilidades e atitudes - CHA) que facilitam o 

entendimento dos seus direitos e deveres e que são fundamentais para a vida 

profissional. A sensação de responsabilidade, de sujeito ativo (diferente da atitude 

passiva) da discussão quando participam dos debates, levam os alunos à prática da 

cidadania e à descoberta de seus potenciais ligados ao aprimoramento profissional. 

A Educação profissional no Brasil está em alta. Recebe incentivos de diversos 

modos e as escolas públicas implantam novos cursos a cada semestre. No entanto 

um dos itens que chama a atenção é a falta de obrigatoriedade de estágios 

supervisionados na maioria dos cursos técnicos (integrados e subsequentes). 

 O alto índice de desistência observado nos cursos técnicos está também 

relacionado ao fato dos cursos não corresponderem à expectativa inicial dos alunos. 

Parte das expectativas pode ser atendida com a existência de prática profissional 

através de estágios e outras atividades coletivas mais atrativas ao aluno.  

Como provocar mudanças neste panorama? 
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 A sugestão apresentada para o Colégio Estadual Leôncio Correia envolve a 

Simulação de Conferências da ONU, que é uma atividade coletiva didática que vem 

sendo utilizada por diversas instituições educacionais no Brasil e no mundo, com 

impressionante envolvimento de alunos e professores. 

  A versão inicial de simulação de conferência da ONU aplicada no CELC 

envolverá cerca de 200 (duzentos) alunos do ensino profissionalizante noturno. A 

mobilização e a análise de assuntos mundiais levarão ao treino da tomada de 

decisões, dinamizará qualidades que são próprias de um bom profissional e de um 

cidadão consciente de suas responsabilidades para com o meio onde está inserido, 

bem como da possibilidade de exigir o cumprimento de seus direitos. Saliente-se 

ainda que a proposta de atividade envolva o contato com profissionais das áreas dos 

cursos, portanto levará o aluno a ter um contato com o mercado de trabalho.  

 
3. MATERIAL DIDÁTICO 

 O modelo de Simulação de Conferências da ONU aqui apresentado foi 

desenvolvido voltado à realidade escolar e visando a sua aplicação ano a ano, com 

margem para aprimoramentos e adequações ao público a que estiver voltado.A 

denominação escolhida foi SIMUCELC, pois envolve parte da palavra simulação e a 

outra parte específica o local da realização: CELC, ou seja, SIMUCELC - Simulação 

da Organização das Nações Unidas no Ensino Profissionalizante do Colégio 

Estadual Leôncio Correia. 

 A SIMUCELC envolverá alunos do ensino profissionalizante, professores e 

convidados e está aqui tecnicamente apresentado e descrito, com as atividades 

detalhadas nos anexos. 

 Para a aplicação desta técnica sugiro que os passos sejam seguidos na 

ordem apresentada, o que facilitará em muito o seu desenvolvimento. O SIMUCELC 

é o evento culminante dos estudos sobre direito internacional, as organizações 

intergovernamentais e suas influências na resolução de conflitos internacionais, que 

simulará os eventos e debates integrantes da sistemática de Conferências da ONU.  

 Esta simulação trará assuntos de relevância internacional para debate político 

e para tomada de decisão pelos conselhos. Cada Conselho permitirá a 

apresentação do ponto de vista de cada país participante, sobre o assunto em 
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debate, através dos seus representantes e proporcionará aos alunos a oportunidade 

de desenvolvimento de suas habilidades pessoais e a adoção de procedimentos 

formais como integração, cooperação, tolerância e respeito ao próximo.  

 A SIMUCELC será realizada em dois períodos de aula (duas noites) em salas 

previamente preparadas para o debate, seguindo o modelo e procedimentos da 

ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU e de outras simulações já desenvolvidos no Brasil, 

EUA e Europa, com ornamentação própria.  

 A coordenação geral ficará ao encargo do professor PDE, autora do projeto, 

os comitês terão duas autoridades: o(a) presidente (a) e o(a) secretário(a) geral, as 

delegações serão compostas por no máximo dois alunos devidamente instruídos e 

orientados pelos professores orientadores. Também haverá orientações através de 

reuniões de trabalho organizadas pelo professor PDE com a participação dos 

professores orientadores e dos alunos. 

O objetivo da estratégia é fazer que após a apresentação do caso a ser 

estudado, os países assumam seu posicionamento, e através dos debates, seja 

possível um consenso para solucionar ou mediar a situação exposta. Ao final o 

consenso deve estar escrito. Tudo dentro das técnicas de negociação e mediação e 

a partir dos debates. 

Os casos a serem estudados serão apresentados no momento da 

capacitação aos professores, justamente para manter o efeito surpresa, que causará 

nos participantes a motivação suficiente para a busca de informações.  

 

ORGANIZANDO A SIMUCELC  

Para melhores resultados, a organização será dividida em fases, conforme 

abaixo descritas:  

1. FASE PREPARATÓRIA 

2. FASE PRÁTICA I- CAPACITAÇÃO 

3. FASE PRÁTICA II- EVENTO DE SIMULAÇÃO 
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Na figura 1, logo abaixo, estão representadas as fases do evento, pois, 

considera-se que a ilustração será útil para os esclarecimentos de todos os 

envolvidos no SIMUCELC  

 

Figura 1- Fases do SIMUCELC  

 

3.1. FASE PREPARATÓRIA  
Para que o evento esteja a contento, há a necessidade de se ter algumas 

necessidades supridas antes que os trabalhos se iniciem. 

RECURSOS HUMANOS: 

SIMUCELC   
 FASE PREPARATÓRIA 
 
    

FASE 
PREPARATÓRIA 

FASE PRÁTICA II  

FASE PRÁTICA II  

FASE PRÁTICA I 
CAPACITAÇÃO 

                                PROFESSORES E 
COLABORADORES 

ALUNOS 
PARTICIPANTES 

FASE PRÁTICA II 
EVENTO  

OIT  

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO)  

AGU 
(ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU) 
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Para a realização da SIMUCELC há a necessidade de: 

a) Envolvimento  de dez (10) professores do ensino técnico disponíveis para 

pesquisar, estudar e assessorar os alunos nos posicionamentos de cada país,  

doravante denominados PROFESSORES CONSELHEIROS, serão 

responsáveis pelo preparo técnico de cada delegação, cujas ações devem 

seguir o manual do participante; 

b) envolvimento de no mínimo 114 alunos do ensino profissionalizante para 

compor 57  delegações, em cada comitê  cujas ações devem ser compatíveis 

com as descritas no manual do participante; 

AMBIENTES: 

Para a realização do SIMUCELC será necessário ter duas salas equipadas 

com multimídia, computador, mesa para três mediadores, mesa para secretaria e 

100 cadeiras. Tudo será fisicamente organizado conforme o organograma ao final. 

Recomenda- se também que sejam envolvidos destaque três alunos universitários 

para dirigir cada sala de debates e um professor por país envolvido. 

 Para o real envolvimento dos alunos se faz necessária a previsão de  um 

intervalo com lanche para os dois dias de atividades, preferencialmente. 

 

3.2. FASE PRÁTICA I: CAPACITAÇÃO 

Esta fase dedica-se à capacitação das pessoas envolvidas no evento: 

professores e convidados e alunos participantes.  

A preparação para a SIMUCELC requer o estudo de alguns assuntos 

específicos, que ocorrerá em quatro  encontros através da cartilha do participante e 

dos aprimoramentos feitos pela pesquisa. Os quatro momentos serão consecutivos, 

sendo o primeiro direcionado aos professores e convidados e os demais, feitos pelas 

equipes treinadas, aos alunos que comporão as delegações dos países 

participantes. 

 

3.2.1. CAPACITAÇÃO  DOS PROFESSORES E CONVIDADOS :  
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A capacitação dos professores e convidados, conforme demonstrado na 

Figura 2, acontecerá em uma única reunião, onde o professor PDE apresentará o 

seu projeto de simulação, momento este em que os professores também 

identificarão suas tarefas e funções, conhecerão e explorarão o manual dos 

participantes; participarão da prática experimental, descrita adiante . Ao final de cada 

fase deverá haver o comprometimento verbal dos envolvidos.

 

 

Figura 2- Capacitação Professores e convidados 

 

ATIVIDADE I- APRESENTAÇÃO DO PROJETO  SIMUCELC 

Nesta atividade inicial, o professor PDE apresentará aos participantes, o 

projeto em sua íntegra. O projeto poderá ser realimentado com a contribuição dos 

participantes, visando melhorias e adaptações que se fizerem necessárias.  

 

O PROJETO, AS TAREFAS E FUNÇÕES DOS PROFESSORES E CONVIDADOS 

Com o objetivo de oportunizar aos alunos e à comunidade acadêmica o 

desenvolvimento de competências profissionais, pessoais e cívicas através da 

simulação de atividades e discussões da ONU, fazendo com que os alunos sejam  

CAPACITAÇÃO PROFESSORES E 
CONVIDADOS  

CAPACITAÇÃO  PARA  
ORIENTAÇÃO   DOS 

PARTICIPANTES  ALUNOS  

CONHECENDO O  MANUAL DO 
PARTICIPANTE  

COMPROMETIMENTO 

PRÁTICA EXPERIMENTAL  

APRESENTAÇÃO PROJETO 
SIMUCELC 

CONHECENDO O PROJETO 
DEFINIÇÃO DE TAREFAS 

 

COMPROMETIMENTO 
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agentes ativos no meio onde estiverem inseridos, apresentamos o SIMUCELC, 

fundamentado em pesquisas de outros modelos desenvolvidos no Brasil e fora dele.  

As simulações de Assembleias dos organismos internacionais, são relativas 

ao processo decisório e das regras de conduta . Na simulação os alunos assumem o 

papel de diplomatas, Chefes de Governo, Juízes e repórteres e ao representarem 

diversos países membros do organismo internacional, discutem assuntos de 

relevância mundial e no individual, desenvolvem tolerância, negociação, oratória e 

liderança.  

Para que os papéis sejam vivenciados pelos nossos alunos é muitoimportante 

a participação dos professores assistentes e dos mediadores.  

 Professores Assistentes- doravante denominados assim, os professores que 

estarão auxiliando as delegações, orientando na pesquisa, assessorando em tudo o 

que necessitarem até o momento da simulação. Acompanhando os alunos no dia da 

simulação, coordenando os três encontros preparatórios. Um professor poderá ser 

conselheiro de uma ou mais delegações, de acordo com sua disponibilidade.  

 Mediadores- doravante assim estarão denominados os professores e 

convidados que estiverem mediando as discussões em cada comitê.  

Para o desenvolvimento destas duas atividades, os professores necessitam 

estar engajados nas atividades que seus alunos estiverem desenvolvendo ao longo 

do preparo.                       

 

ATIVIDADE II-  CONHECENDO O MANUAL DE PROCEDIMENTOS   

Esta atividade oportuniza aos professores e convidados, a leitura e o 

conhecimento do conteúdo do anexo I ( Manual de Procedimentos), onde estão 

textos explicativos de diversos procedimentos necessários à Simulação.  

 

ATIVIDADE III- PRÁTICA EXPERIMENTAL  

Nesta atividade, a proposição é que os professores experimentem e 

exercitem um dos momentos da simulação ( tempo estimado para a atividade deve 

ser limitado a 30 minutos)  
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A atividade estará focada na ação quando em estado de tensão e para tanto 

deverá executar a sequência de ações previstas na figura 3, onde a situação de 

conflito deverá ser resolvida aplicando as técnicas de debate moderado e debate 

não moderado, exigindo a formalidade dos participantes.  

 

Figura 3- Prática Experimental 

3.2.2. CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS : 

 A capacitação dos alunos acontecerá em três reuniões semanais e 

consecutivas, imediatamente posteriores à reunião de capacitação dos professores. 

Este trabalho será realizado pelos professores então capacitados, seguindo o roteiro 

da figura 4. 

 

Figura 4- Roteiro da Capacitação dos Alunos  

• LEITURA DE UM  CASO POLÊMICO DE 
INTERESSE DA TURMA, DA ATUALIDADE.  

Os professores e convidados deverão 
organizar-se em duas equipes de 

quantidade semelhante de integrantes , e 
fazer a leitura do caso em discussão. 

• LEITURA DA RESPOSTA DA EQUIPE 
EQUIPE 1 DEVERÁ PROPOR UMA SOLUÇÃO 

AO CASO, TOMANDO A POSTURA DE 
DEFESA FAVORÁVEL AO PROPOSTO. 

 
• LEITURA DA RESPOSTA DA EQUIPE 

 
 

EQUIPE 2 DEVERÁ PROPOR UMA SOLUÇÃO 
AO CASO, TOMANDO A POSTURA DE 
DEFESA CONTRÁRIA AO PROPOSTO. 

AS DUAS EQUIPES DEVERÃO SE REUNIR, 
NEGOCIAR, ENTRAR EM CONSENSO PARA 

AO FINAL  APRESENTAR  UMA UNICA 
SOLUÇÃO QUE SATISFAÇA PELO MENOS À 

MIORIA SIMPLES DOS PARTICIPANTES. 

CONTEÚDOS DE DIREITO 
INTERNACIONAL  E O 
PROJETO SIMUCELC 

•NOÇÕES BÁSICAS 
•ONU 
• PROJETO 
•DEFINIÇÃO DE 

DELEGAÇÕES E PAPÉIS 
•APRESENTAÇÃO DO 

CASO 
•ORIENTAÇÃO PARA 

PESQUISA   

DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES - PARA A 
SIMULAÇÃO  

•REGRAS DE 
PROCEDIMENTOS NA 
SIMULAÇÃO  

•COMPORTAMENTO 
PESSOAL NOS DEBATES 

• PRÁTICA EXPERIMENTAL 

SIMULAÇÃO 

• ESTUDO DETALHADO 
DO CASO  

•APRESTAÇÃO DO 
RESULTADO DAS 
PESQUISAS 

•DOCUMENTOS  
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Participam do evento todos os alunos do ensino profissionalizantes, nas fases 

preparatórias, organizados em equipes formadas pelos  países a serem estudados, 

e que definirão dois delegados ( representantes) para a participação em cada dia da 

Assembleia Geral da ONU.  

Na simulação, os alunos assumem o papel de diplomatas, Chefes de 

Governo, Juízes e repórteres e ao representarem diversos países membros do 

organismo internacional, discutem assuntos de relevância mundial e no individual, 

desenvolvem tolerância, negociação, oratória e liderança. 

Antes do início das atividades, as pessoas devem organizar-se em equipes 

seguindo os passos elencados na figura 5, exatamente nesta ordem: 

 

ATIVIDADE I PARA ALUNOS – ORGANIZAÇÃO EM EQUIPES 

 Buscando uma organização de forma mais didática, os alunos e participantes 

precisam distribuir-se em equipes, de acordo com o seu próprio interesse e empatia, 

obedecendo o critério de antiguidade ( os mais velhos escolhem primeiro) e o limite 

de participantes por delegação de cada país.  

 

Figura 5- Roteiro para organização em equipes de trabalho 

 

•CADA PROFESSOR ASSISTENTE DEVERÁ ASSUMIR UM PAÍS OU 
MAIS , A SEU GOSTO 
•CADA ALUNO DEVERÁ INSCREVER-SE NUMA DELEGAÇÃO 
•CADA DELEGAÇÃO PODERÁ TER NO MÁXIMO  TRÊS DELEGADOS  

DEFINIR EQUIPES  

•OS ALUNOS DEVEM CONHECER O PROJETO 
•OS ALUNOS DEVEM SER ORINTADOS A ESCOLHER UM PAIS  

PARA FORMAR A DELEGAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DO 
PROJETO PARA 

OS ALUNOS  

•OS TRABALHOS ABAIXO SERÃO DESENVOLVIDOS PELOS 
PROFESSORES COM SUAS EQUIPES DE TRABALHO, SEGUINDO 
SEMPRE AS INFORMAÇÕES SOBRE CADA PAIS.  

AGRUPAMENTO 
DAS EQUIPES 
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As atividades com os alunos acontecerão a partir de três encontros entre o 

professor assistente e os seus delegados, conforme demonstrado na figura 6. 

Os encontros reunião as delegações de cada país com o seu professor 

orientador, nas dependências da escola, em horários de sua escolha, e neles 

tratarão os assuntos abaixo descritos:  

 

Figura 6- Sequência de conteúdos a serem trabalhados pelos professores no decorrer dos três 

encontros com alunos.  

 

ATIVIDADE II- PARA ALUNOS- ENCONTRO I 

CONTEÚDOS DE DIREITO INTERNACIONAL  

 

Realizar a leitura dirigida e pesquisa para aprimorar conhecimentos, dos 

textos indicados no manual de procedimentos, que contém noções básicas sobre 

direito internacional, Organização das Nações Unidas (ONU), Simulações.  

Após o estudo destes textos, as equipes deverão organizar as suas pesquisas 

de acordo com o roteiro de pesquisa apresentado no Manual do participante e 

organizar a apresentação dos resultados numa roda de conversa dirigida pelo 

professor orientador. 

Neste encontro os professores orientadores deverão auxiliar  seus alunos e 

esclarecer suas dúvidas.  

I ENCONTRO 
CONTEÚDOS DE 
DIREITO 
INTERNACIONAL  
•ESTUDO DIRIGIDO 
•ESTRUTURA 
•ORIENTAÇÕES 
•PESQUISA 
•SOCIALIZAÇÃO 
•APRESENTAÇÃO DO CASO 

  

II ENCONTRO 
DESENVOLVIMENTO 
DE HABILIDADES - 
PARA A SIMULAÇÃO  
•HABILIDADES PESSOAIS  
•COMPORTAMENTO NOS 

DEBATES 
•EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

 

III ENCONTRO  
SIMULAÇÃO 
•ESTUDO DETALHADO DO 

CASO  
•FORMAÇÃO DAS 

DELEGAÇÕES 
•ELABORAÇÃO DOS 

PARECERES 
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Sempre ao final da atividade, o professor orientador deverá reservar um 

tempo para fazer uma realimentação sobre a atividade, com seus alunos.  

 

ATIVIDADE III- PARA ALUNOS- ENCONTRO II  

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA A SIMULAÇÃO 

A atividade estará focada na ação quando em estado de tensão e será 

desenvolvida conforme a figura 7..  

Aplicar esta atividade de simulação de conflito, aplicando as técnicas de 

debate moderado e debate não moderado, exigindo a formalidade dos alunos. 

 

Figura 7- Experiência Prática para Alunos 

 

Sugestão: ao final da atividade fazer uma roda de conversa onde todos poderão 

expor suas sensações, conclusões e sugestões para aprimoramento, tomando 

assim consciência de suas habilidades.  

 

 

 

 

• LEITURA DE UM  CASO POLÊMICO DE 
INTERESSE DA TURMA, DA ATUALIDADE. . 

Os alunos deverão organizar-se em duas 
equipes de quantidade semelhante de 

integrantes , e fazer a leitura do caso em 
discussão. 

• LEITURA DA RESPOSTA DA EQUIPE 
EQUIPE 1 DEVERÁ PROPOR UMA SOLUÇÃO 

AO CASO, TOMANDO A POSTURA DE 
DEFESA FAVORÁVEL AO PROPOSTO. 

 
• LEITURA DA RESPOSTA DA EQUIPE 

 
 

EQUIPE 2 DEVERÁ PROPOR UMA SOLUÇÃO 
AO CASO, TOMANDO A POSTURA DE 
DEFESA CONTRÁRIA AO PROPOSTO. 

AS DUAS EQUIPES DEVERÃO SE REUNIR, 
NEGOCIAR, ENTRAR EM CONSENSO PARA 

AO FINAL  APRESENTAR  UMA UNICA 
SOLUÇÃO QUE SATISFAÇA PELO MENOS À 

MIORIA SIMPLES DOS PARTICIPANTES 
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ATIVIDADE IV- PARA ALUNOS- ENCONTRO III- A SIMULAÇÃO 

A Simulação nada mais é que a representação dos processos de tomada de 

decisão das organizações internacionais sobre os temas em discussão dentro de um 

comitê, onde a formalidade, a negociação e o consenso são as grandes marcas.   

Neste encontro, os participantes devem organizar-se e revisar seus 

conhecimentos, estando prontos para o EVENTO SIMUCELC com :   

a) CONSTITUIÇÃO DA MESA DIRETIVA 

b) CONSTITUIÇÃO DAS DELEGAÇÕES  

c) ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE POSIÇÃO OFICIAL ( VOTO) 

d) ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

e) FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS 

f) QUORUM 

g) ORADORES 

h) TEMPO DE DISCURSO 

i) CESSÃO DE TEMPO 

j) QUESTÕES  

 

3.3. FASE PRÁTICA II - EVENTO 

A SIMUCELC será realizada de 05 de maio de 2014 a 30 de maio de 2014 e 

acontecerá nas dependências do Colégio Estadual Leôncio Correia.  

A Simulação se estruturará a partir da análise de duas situações fáticas nos 

comitês da AG e da OIT, seguinte forma:  

De 17/02/2014 a 28/02/2014 ocorrerá a reunião preparatória com professores e 

direção, orientação educacional, colaboradores, visando o conhecimento do projeto 

e estruturação logística do evento. 

De 10/03/2014 a 31/03/2014 ocorrerão as duas reuniões de desenvolvimento da 

fase prática I, com alunos onde os assuntos previstos no manual dos participantes, 

devem ser estudados e explorados, pelos professores para com os alunos, visando 

o desenvolvimento de habilidades. 
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De 04/04/2014 a 25/04/2014 acontecerá a terceira reunião da fase prática I, com 

alunos, pelos professores.  

De 05/05/2014 a 30/05/2014 acontecerão as reuniões da fase prática II, onde 

acontecerá o evento SIMUCELC seguindo a seguinte CRONOGRAMA DO EVENTO: 

 Abertura Oficial (1 hora) 

 Trabalhos 1º.,Comitê  – Conselho um (3 horas), 

 trabalhos 2º. Comitê – Conselho um (3 horas); 

 trabalhos 1º., Comitê – Conselho dois (3 horas); 

 trabalhos 2º. Comitê – Conselho dois (3 horas). 

 Encerramento (1 hora)  

 O evento acontecerá  seguindo o modelo da ONU com adaptações próprias à 

Simulação.  

 Os trabalhos de cada comitê serão abertos pela mesa diretiva que após 

declarar abertos os trabalhos, procederá à apresentação dos participantes que 

deverão estar portando crachá de identificação. Procederá à leitura do caso a ser 

discutido naquele comitê, ouvirá a leitura da carta de posição de cada delegação, 

quando os debates se iniciarão. Após conduzirá a escrita em consenso da 

resolução, Durante todo o período dos debates, as normas do manual de 

participantes deverão ser seguidas com rigor e os debates devidamente 

incentivados e controlados pela mesa diretiva. 

 A abertura e o encerramento oficial serão feitos de modo solene com 

execução do Hino Nacional e na presença de autoridades das instituições 

participantes, toda a programação deverá ser divulgada adequadamente para todos 

os participantes e para a comunidade, seguindo o desenvolvimento desenhado na 

figura 8 e na figura 9. 

.  
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COMITÊ I 

 

 

Figura 8- Desenvolvimento atividades do Comitê I 

 

COMITÊ II 

 
Figura 9- Desenvolvimento Atividades Comitê II 

REDAÇÃO DE 
RESOLUÇÃO DEBATES  LEITURA DOS 

VOTOS 
LEITURA DO 

CASO 

APRESENTAÇÃO 
DOS 

PARTICIPANTES  

OIT 

INSCRIÇÕES  
MEDIADORES 

DELEGAÇÕES 

CASO Trabalho 
Forçado  

REDAÇÃO DE 
RESOLUÇÃO DEBATES  LEITURA DOS 

VOTOS 
LEITURA DO 

CASO 

APRESENTAÇÃO 
DOS 

PARTICIPANTES  

AGU 

INSCRIÇÕES  

MEDIADORES 

DELEGAÇÕES 

CASO 
CASO LADELE & 
MCFARLANE V. 
REINO UNIDO  
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4. PÓS-EVENTO: AVALIAÇÃO 

 De nada adianta uma grande produção sem ouvir a opinião crítica e avaliativa 

dos participantes, visando aprimoramentos para as próximas realizações.  

 Nesta etapa, como exposto na figura 10, o professor PDE autor deste projeto 

incentivará a opinião avaliativa de todos os participantes, anotando e relatando todas 

as exposições. Este será o momento de coleta de resultados para futura composição 

do artigo científico.  

 Seguindo os passos mencionados abaixo, esta etapa será realizada em até 

no máximo três dias letivos após a realização do evento: 

a) Realimentação do processo com as opiniões dos  participantes 

(alunos e equipe de trabalho) do CELC e da Universidade, 

verificando se os objetivos foram atingidos; 

b) relatório de resultados, pelos participantes;  

c) organização de informações pela coordenação geral do evento; 

d) avaliação do SIMUCELC e seus resultados. 

 

Todas as atividades previstas poderão sofrer alterações atendendo à 

elaboração do evento, sem que estas mudanças e adaptações alterem a qualidade 

final da Simulação.  

 

Figura 10- Processo avaliativo do SIMUCELC 

•DELEGADOS  
•CONVIDADOS 

 

FEEDBACK PELOS 
PARTICIPANTES DELEGADOS E 

CONVIDADOS   

•ANÁLISE DE  CUMPRIMENTO OU 
NÃO, DAS METAS DO EVENTO 

•ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO DE 
TODOS OS ENVOLVIDOS 

RELATÓRIO DE RESULTADOS 
PELOS PARTICIPANTES 

PROFESSORES ORIENTADORES 
MEDIADIORES   

•ANALISE DOS RESULTADOS 
APRESENTADOS PELOS DEMAIS 
PARTICIPANTES  

• EMISSÃO DE PARECER AVALIATIVO 
SOBRE O EVENTO QUANTO ÀS 
METAS E QUANTO AO 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL DOS 
PARTICIPANTES.  

AVALIAÇÃO GERAL DO EVENTO 
PELA COORDENAÇÃO GERAL  
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5. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 Todas as atividades sugeridas para o desenvolvimento da Simulação e sua 

preparação terão maior resultado no conjunto, se forem realizadas seguindo a 

ordem em que estão indicadas.  
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ANEXO I : MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
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 Caro participante, seja bem vindo a esta coletânea de materiais, que em 

muito vai enriquecer os conhecimentos e aprimorá-lo em seu desenvolvimento 

pessoal.  

 Este Manual do Participante está organizado em três partes: a primeira 

contendo orientações gerais, a segunda direcionada aos professores e a terceira 

especificamente criado e destinado para alunos, onde diversos  itens foram 

indicados e criados para auxiliá-lo nas  atividades da SIMUCELC, ou preparando-se 

para ela.  

 As ações, textos e materiais aqui elencados são relativos ao evento de 

SIMULAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DO 

ENSINO PROFISSIONALIZANTE DO COLÉGIO ESTADUAL LEONCIO CORREIA  

EM CURITIBA-PR(SIMUCELC), que acontecerá em maio de 2014, e que seguirá os 

passos organizados na figura 1 : 

 

Figura 1- Fases do SIMUCELC 

SIMUCELC   
 FASE PREPARATÓRIA 
 
    

FASE 
PREPARATÓRIA 

FASE PRÁTICA II  

FASE PRÁTICA II  

FASE PRÁTICA I CAPACITAÇÃO 
                                

PROFESSORES E 
COLABORADORES 

ALUNOS 
PARTICIPANTES 

FASE PRÁTICA II EVENTO  

OIT  
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO)  

AGU 
(ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU) 
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1. FASE PREPARATÓRIA 

 Caro participante, a sua participação na fase preparatória será no sentido de 

organizar-se quanto ao grupo ( delegação ) a que pertencerá, quem será seu 

professor coordenador, seus materiais, assuntos a serem estudados e pesquisa que 

deverá ser realizada. 

 Lembre-se que o trabalho em equipe e a organização de seus materias e 

aprimoramento de conhecimentos serão seus maiores recursos para vencer os 

desafios.   

 

2. CAPACITAÇÃO PROFESSORES E CONVIDADOS : 

 Os professores e convidados serão capacitados pela professora PDE, autora 

destes materiais, quando estes serão familiarizados com a técnica e  receberão 

subsídos importantes para a capacitação que ministrarão para os alunos 

pertencentes às suas equipes.  

 A capacitação seguirá o cronograma abaixo, FIGURA 2: 

 

 

Figura 2- Capacitação de professores e convidados 

CAPACITAÇÃO PROFESSORES E 
CONVIDADOS  

CAPACITAÇÃO  PARA  
ORIENTAÇÃO   DOS 

PARTICIPANTES  ALUNOS  

CONHECENDO O  MANUAL DO 
PARTICIPANTE  

COMPROMETIMENTO 

PRÁTICA EXPERIMENTAL  

APRESENTAÇÃO PROJETO 
SIMUCELC 

CONHECENDO O PROJETO 
DEFINIÇÃO DE TAREFAS 

 

COMPROMETIMENTO 
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3. CAPACITAÇÃO ALUNOS: 

 Os alunos serão capacitados pelos professores coordenadores, após 

organizarem-se em delegações, conforme orientações específicas no capítulo 

destinado aos professores, seguindo o planejamento apresentadona figura 3.  

 

Figura 3- Capacitação dos alunos  

 

3.1. SIMUCELC 

O Evento SIMUCELC, descrito nas figuras 4 e 5, acontecerá nas 

dependências do COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA, em Curitiba-Pr., no 

período de 05 a 30 de maio de 2014, no período noturno, envolvendo alunos e 

professores do ensino profissionalizante. Saliente-se que os professores são 

voluntários , convidados e pessoas dedicadas à busca incessante de novas 

metodologias, sendo aqui valorizadas e exaltadas.  

 Depois de vencidas as etapas de preparação e prática I, chegamos na etapa 

prática II que acontecerá de maneira formal e solene, com todo o respeito e requinte 

utilizados nos eventos da ONU, onde decisões de âmbito mundial são tomadas após 

muita discussão e consenso.  

 Os comitês discutirão os assuntos apresentados, buscando a partir de suas 

posições individuais ( como nação), um consenso e decisão coletiva e 

negociada,mantendo para isso  principalmente o respeito às diferenças que se 

apresentarão, além do bom senso nos momentos mais inflamados.   

CONTEÚDOS DE DIREITO 
INTERNACIONAL  E O 
PROJETO SIMUCELC 

•NOÇÕES BÁSICAS 
•ONU 
•PROJETO 
•DEFINIÇÃO DE 

DELEGAÇÕES E PAPÉIS 
•APRESENTAÇÃO DO 

CASO 
•ORIENTAÇÃO PARA 

PESQUISA   

DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES - PARA A 
SIMULAÇÃO  

•REGRAS DE 
PROCEDIMENTOS NA 
SIMULAÇÃO  

•COMPORTAMENTO 
PESSOAL NOS DEBATES 

•PRÁTICA 
EXPERIMENTAL 

SIMULAÇÃO 

•ESTUDO DETALHADO 
DO CASO  

•APRESTAÇÃO DO 
RESULTADO DAS 
PESQUISAS 

•DOCUMENTOS  
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3.1.1. COMITÊS:  

 

Figura 4- Organização do Comitê I 

 

Figura 5- Organização do Comitê II 

 

 

Cada comitê publicará suas decisões, em edital, em forma de resolução.  

 

REDAÇÃO DE 
RESOLUÇÃO DEBATES  LEITURA DOS 

VOTOS 
LEITURA DO 

CASO 

APRESENTAÇÃO 
DOS 

PARTICIPANTES  

OIT 

INSCRIÇÕES  
MEDIADORES 

DELEGAÇÕES 

CASO Trabalho 
Forçado  

REDAÇÃO DE 
RESOLUÇÃO DEBATES  LEITURA DOS 

VOTOS 
LEITURA DO 

CASO 

APRESENTAÇÃO 
DOS 

PARTICIPANTES  

AGU 

INSCRIÇÕES  

MEDIADORES 

DELEGAÇÕES 

CASO 
CASO LADELE & 
MCFARLANE V. 
REINO UNIDO  

MARGARETE MARIA LEMES -2013 
 



PRODUÇAÃ O DIDAÁTICO - PEDAGOÁ GICA 
 

3.2. PÓS – EVENTO :  AVALIAÇÃO 

 A avaliação das discussões e das participações será feita através de 

questionário próprio visando averiguar os itens abaixo descritos e sistematizados na 

figura 6..  

 

Figura 6- Sistematização do Processo avaliativo 

 

3.2.1. QUESTIONÁRIO AVALIATIVO  

Este questionário, construído de modo simples, porém eficaz, deverá ser respondido 

por todos os envolvidos no SIMUCELC, até o prazo máximo de 10 dias após e 

evento. Ele avaliará todas as etapas( conforme figura 7) e o desenvolvimento 

pessoal dos envolvidos.  

Sua disponibilização acontecerá por sistema eletrônico ( Google Driver), gerando a 

estatística necessária . 
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Figura 7- Representação da AVALIAÇÃO   

 

 

3.3. CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS : 

 

 A capacitação dos alunos acontecerá em três reuniões semanais e 

consecutivas e imediatamente posteriores à reunião de capacitação dos 

professores, realizadas pelos professores então capacitados, onde tratarão dos 

assuntos abaixo mencionados, bem como serão lidas as instruções do manual do 

participante, conforme demonstração na figura 8..  

AVALIAÇÃO 

FASE PRÁTICA II 

FASE PRÁTICA I 

FASE 
PREPARATÓRIA 
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Figura 8- Capacitação dos alunos  

Participam do evento todos os alunos do ensino profissionalizantes, nas fases 

preparatórias, organizados em equipes formadas pelos  países a serem estudados, 

e que definirão três delegados ( representantes) para a participação em cada dia da 

Assembleia Geral da ONU.  

Para que os trabalhos transcorram de forma a simular o evento maior, os 

alunos necessitarão conhecer as regras de procedimento da simulação e da 

estrutura da Organização Internacional a ser simulada; o estudo e pesquisa sobre o 

tema objeto da simulação e sobre a política externa do país a ser representado, 

focando no que a simulação irá discutir e às alianças que cada um possui na esfera 

internacional. 

Na simulação, os alunos assumem o papel de diplomatas, Chefes de 

Governo, Juízes e repórteres e ao representarem diversos países membros do 

organismo internacional, discutem assuntos de relevância mundial e no individual, 

desenvolvem tolerância, negociação, oratória e liderança. 

Antes do início das atividades, as pessoas devem organizar-se em equipes 

seguindo os passos abaixo, figura 9, nesta ordem: 

 

 

 

 

CONTEÚDOS DE DIREITO 
INTERNACIONAL  E O 
PROJETO SIMUCELC 

•NOÇÕES BÁSICAS 
•ONU 
• PROJETO 
•DEFINIÇÃO DE 

DELEGAÇÕES E PAPÉIS 
•APRESENTAÇÃO DO 

CASO 
•ORIENTAÇÃO PARA 

PESQUISA   

DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES - PARA A 
SIMULAÇÃO  

•REGRAS DE 
PROCEDIMENTOS NA 
SIMULAÇÃO  

•COMPORTAMENTO 
PESSOAL NOS DEBATES 

• PRÁTICA EXPERIMENTAL 

SIMULAÇÃO 

• ESTUDO DETALHADO 
DO CASO  

•APRESTAÇÃO DO 
RESULTADO DAS 
PESQUISAS 

•DOCUMENTOS  
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ATIVIDADE I PARA ALUNOS – ORGANIZAÇÃO EM EQUIPES 

 

 

Figura 9- Organização em equipes 

As atividades com os alunos acontecerão a partir de três encontros entre o professor 

assistente e os seus delegados, conforme figura 9: 

Os encontros reunião as delegações de cada país com o seu professor 

assistente, nas dependências da escola, em horários de sua escolha, e neles 

tratarão os assuntos abaixo descritos, figura 10:  

 

•CADA PROFESSOR ASSISTENTE DEVERÁ ASSUMIR UM PAÍS OU 
MAIS , A SEU GOSTO 
•CADA ALUNO DEVERÁ INSCREVER-SE NUMA DELEGAÇÃO 
•CADA DELEGAÇÃO PODERÁ TER NO MÁXIMO  TRÊS DELEGADOS  

DEFINIR EQUIPES  

•OS ALUNOS DEVEM CONHECER O PROJETO 
•OS ALUNOS DEVEM SER ORINTADOS A ESCOLHER UM PAIS  

PARA FORMAR A DELEGAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DO 
PROJETO PARA 

OS ALUNOS  

•OS TRABALHOS ABAIXO SERÃO DESENVOLVIDOS PELOS 
PROFESSORES COM SUAS EQUIPES DE TRABALHO, SEGUINDO 
SEMPRE AS INFORMAÇÕES SOBRE CADA PAIS.  

AGRUPAMENTO 
DAS EQUIPES 
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Figura 10- Representação gráfica dos encontros com alunos 

 

 

 

ATIVIDADE II- PARA ALUNOS- ENCONTRO I 

CONTEÚDOS DE DIREITO INTERNACIONAL  

Realizar a leitura dirigida dos textos correspondentes no manual do 

participante, que contém noções básicas sobre direito internacional , Organização 

das Nações Unidas (ONU), Simulações.  

Após o estudo destes textos, as equipes deverão organizar as suas pesquisas 

de acordo com o roteiro de pesquisa apresentado no Manual do participante. 

Neste encontro os professores assistentes deverão orientar seus alunos e 

esclarecer suas dúvidas.  

Sempre ao final da atividade, o professor assistente deverá fazer um 

“feedback” com seus alunos.  

 

 

I ENCONTRO 
CONTEÚDOS DE 
DIREITO 
INTERNACIONAL  
•ESTUDO DIRIGIDO 
•ESTRUTURA 
•ORIENTAÇÕES 
•PESQUISA 
•SOCIALIZAÇÃO 
•APRESENTAÇÃO DO CASO 

  

II ENCONTRO 
DESENVOLVIMENTO 
DE HABILIDADES - 
PARA A SIMULAÇÃO  
•HABILIDADES PESSOAIS  
•COMPORTAMENTO NOS 

DEBATES 
•EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

 

III ENCONTRO  
SIMULAÇÃO 
•ESTUDO DETALHADO DO 

CASO  
•FORMAÇÃO DAS 

DELEGAÇÕES 
•ELABORAÇÃO DOS 

PARECERES 
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ATIVIDADE III- PARA ALUNOS- ENCONTRO II  

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA A SIMULAÇÃO 

A atividade estará focada na ação quando em estado de tensão.  

Aplicar esta atividade de simulação de conflito, aplicando as técnicas de 

debate moderado e debate não moderado, exigindo a formalidade dos alunos, figura 

11.  

 

Figura 11- Dinâmica experimental 

Sugestão: ao final da atividade fazer uma roda de conversa onde todos poderão 

expor suas sensações, conclusões e sugestões para aprimoramento, tomando 

assim consciência de suas habilidades desenvolvidas na vivência.  

 

 

ATIVIDADE IV- PARA ALUNOS- ENCONTRO III- A SIMULAÇÃO 

A Simulação nada mais é que a representação dos processos de tomada de 

decisão das organizações internacionais sobre os temas em discussão dentro de um 

comitê, onde a formalidade,a negociação e o consenso são as grandes marcas.   

• LEITURA DO CASO. 
Os alunos deverão organizar-se em 

duas equipes de quantidade 
semelhante de integrantes , e fazer 

a leitura do caso em discussão. 

• LEITURA DA RESPOSTA DA EQUIPE 
EQUIPE 1 DEVERÁ PROPOR UMA 
SOLUÇÃO AO CASO, TOMANDO A 
POSTURA DE DEFESA FAVORÁVEL 

AO PROPOSTO. 

 
• LEITURA DA RESPOSTA DA EQUIPE 

 
 

EQUIPE 2 DEVERÁ PROPOR UMA 
SOLUÇÃO AO CASO, TOMANDO A 
POSTURA DE DEFESA CONTRÁRIA 

AO PROPOSTO. 

AS DUAS EQUIPES DEVERÃO  SE 
REUNIR, NEGOCIAR, ENTRAR EM 
CONSENSO PARA APRESENTAR  

UMA úNICA SOLUÇÃO 
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Neste encontro, os participantes devem organizar-se e revisar seus 

conhecimentos, estando prontos para o EVENTO SIMUCELC com :  

• CONSTITUIÇÃO DA MESA DIRETIVA, 

• CONSTITUIÇÃO DAS DELEGAÇÕES  

• ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE POSIÇÃO OFICIAL ( VOTO) 

• ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

• FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS 

• QUORUM ORADORES 

• TEMPO DE DISCURSO 

• CESSÃO DE TEMPO À MESA OU OUTRA DELEGAÇÃO 

• QUESTÕES 

 

 

•    

 

 Caro Delegado.  

 Aqui você encontrará roteiro de  subsídios que auxiliarão no seu preparo e no 

desenvolvimento das atividades que envolvem a Simulação da ONU.  

 Os assuntos estão dispostos em fichas que poderão ser impressas para 

utilização em separado. No entanto, não são suficientes para a sua preparação. 

Você vai precisar estudar, pesquisar e treinar.  

 É importante seguir as orientações do seu professor orientador e trabalhar 

sempre em equipe.  

 Bom estudo. 

Margarete 
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  FICHA 01 

POSTURA DOS PARTICIPANTES NOS DEBATES (POSTURA DIPLOMÁTICA)  

Como se trata da simulação de uma atividade formal , os participantes 
terão postura  também diplomática e formal, mantendo durante todo o 
evento: 

Respeito a si, ao outro e às diferenças, expressando  através das palavras e 

comportamentos nos debates e nos momentos de conflito principalmente.  

Toda a comunicação durante a sessão de debates, entre as delegações, 

deverá ser feita por escrito e sem chamar a atenção dos demais. Já as 

manifestações das delegações somente poderão ocorrer mediante a inscrição de 

fala junto à mesa diretiva e no momento em que houver liberação para tanto.  

É vetada a utilização de equipamentos de comunicação, como celulares, 

fones de ouvido, etc.  

A formalidade do evento deve ser seguida pelos participantes, quanto à 

vestimenta, vocabulário, atitudes pessoais e de grupo.  

A mesa diretiva tem poder absoluto para resolução de todas as situações que 

se apresentarem durante a sessão.  

O representante inscrito no comitê não poderá ser trocado e a sua  não 

participação deverá ser informada com o máximo de antecedência, para  que 

então neste caso possa ser substituído.  

Todos os delegados terão direito de participação no comitê em que foi 

inscrito, mas, apenas um poderá votar. Delegações que representem ONG´S  

serão considerados OBSERVADORES, com poder de voto restrito.  
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FICHA 02  
 
DIREITO INTERNACIONAL  - ONU -SIMULAÇÕES 
 
 Para melhor entendimento do contexto que envolve os debates na ONU, se 

faz necessária a compreensão  das definições  e circunstancias que envolvem  as 

Assembleias da ONU ,  as SIMULAÇÕES, bem como sobre o DIREITO 

INTERNACIONAL.   As leituras relacionadas na bibliografia estarão disponibilizados 

na biblioteca da escola, para esta finalidade.  

 Para a capacitação da delegação de um país na  SIMUCELC é necessário 

que em conjunto com  professores assistentes, os alunos busquem informações 

sobre as Nações Unidas, suas principais agências e organismos relacionados, 

conhecendo suas principais funções, capacidades, abrangência e importância. Com 

estas informações os delegados sentir-se-ão mais à vontade para buscar soluções e 

debater sobre os assuntos apresentados. 
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FICHA 03 

A DELEGAÇÃO DE CADA PAÍS COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR AOS 
ENCONTROS PREVISTOS PARA CAPACITAÇÃO,  DEVERÁ  REALIZAR 
PESQUISA, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O PAIS QUE 
REPRESENTA :   

 

A PESQUISA SOBRE OS PAISES: 

Sugere-se que para cada país, seja feito levantamento de informações 

seguindo o quadro abaixo:  

Dados gerais sobre o país 

 

 

 

Sobre os recursos 

econômicos, 

sociais e estratégicos 

 

Sobre a estrutura política 

 

 

 

Onde fica ( continente 

região) 

 

 

 

Qual é o diferencial 

econômico no cenário 

internacional. 

Há alguma especialização 

em produtos ou serviços.. 

Qual o tipo de governo 

 

 

 

 

Com quais países divide 

fronteira 

 

 

Como é o equilíbrio da 

balança comercial. 

Há mais importação ou 

exportação 

Como funciona a estrutura 

de governo do país 

 

 

Com quais países são 

estabelecidos laços 

comerciais. 

 

Sob qual sistema 

econômico ele se 

estabelece. 

 

Qual a credibilidade que o 

povo tem no governo 

 

 

O pais faz parte de 

alguma organização 

regional ou internacional 

Há algum tipo de recurso 

natural relevante 

 

O governo é estável 

 

 

MARGARETE MARIA LEMES -2013 
 



PRODUÇAÃ O DIDAÁTICO - PEDAGOÁ GICA 
 
Qual a religião e cultura 

predominante 

 

Qual o grau de 

desenvolvimento da 

nação 

 

 

 

Qual é a influencia do país 

na região ou no continente 

 

 

 

 

   

( Quadro adaptado a partir de modelos utilizados na Simulações nacionais) 

 

As informações coletadas em pesquisa devem ser partilhadas em rodas de 

conversa com todos, beneficiando o conhecimento coletivo. O segundo passo da 

preparação é aprofundar a pesquisa enfocando o tópico do comitê do qual pertence 

e a posição do país a ser representado no mesmo. 

 
 
PESQUISA SOBRE O VOCABULÁRIO PRÓPRIO 

Na simulação, o vocabulário a ser usado como referência é formal e por isso 

nesta fase de pesquisa é importante que se busquem os significados de algumas 

palavras:  

Delegações, mesa diretiva, comitê, documento de posição oficial, resolução, 

presidente, secretário geral, veto e poder de veto .  

 

As pesquisas poderão ser feitas em livros, jornais, websites, entrevistando 

pessoas da comunidade que conheçam o assunto, visitando embaixada do país 

representado, bem como os professores do colégio . Os Websites importantes para 

a pesquisa são: Websites de procura, como o Google (www.google.com) ou o 

Yahoo(www.yahoo.com), www.embassy.org e www.mofa.com , Representações 

Diplomáticas Permanentes junto à ONU (http://www.un.int). 
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FICHA 04 
 
FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS:  

Após o estudo dos casos a serem estudados e julgados  pelas  delegações,   

definido os seus votos e conhecerão tudo sobre o país que representam, e em 

sessão solene, acontecerão os  debates. De cada comitê deverá sair uma resolução 

( nos moldes do modelo) com a decisão consensual obtida após debates e 

negociações e votações entre os participantes do comitê. Cabe à mesa diretiva 

declarar o inicio e o final dos trabalhos, observar o quórum, validade dos votos, e 

decidir e conduzir todas as situações que ocorram durante a sessão solene.  

Delegações: 

 
MESA DIRETIVA: 
A mesa diretiva composta pelo diretor e assistentes deverão manter comportamento 

formal e diplomática, cabendo a si as seguintes funções:  

Manter a ordem e o decoro.Declarar o início e o fim dos trabalhos, atendendo ao 

critério presencial  de ao menos um terço das delegações inscritas. Conceder ou 

não a palavra, dirigindo os debates e o cumprimento das regras.Gerenciar a sessão, 

apresentando as questões para votação.Usar de seu poder de decisão inapelável 

para tudo o que for necessário inclusive podendo alterar as presentes regras, 

visando o bom andamento dos debates.  

 

QUORUM: 
Os demais critérios para  votação, seguem os mesmos utilizados no evento SINUS 

2013: 

É necessária a presença de pelo menos metade (1/2) dos delegados credenciados 

em um comitê para a aprovação de qualquer decisão de caráter substancial. 

O Quórum será recontado imediatamente antes do processo de votação de qualquer 

matéria substancial. 

Os procedimentos de votação utilizados ao longo das sessões  podem requerer dois 

tipos de maioria: 
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Maioria Simples: Corresponde a quantidade superior à metade (½ + 1, ou ½ 

arredondando para mais) das delegações presentes no momento da votação, e que 

tenham o direito ao voto na matéria em questão. 

 Maioria Qualificada: Corresponde a dois terços, também arredondados para 

mais caso necessário, das delegações presentes e com direito ao voto. 

 

ORADORES: 
Mesa Diretora deverá, ao início dos trabalhos, abrir uma lista de oradores e 

inscrever os delegados que desejarem se pronunciar. Para a inscrição em uma lista 

de oradores, as delegações devem sinalizar com sua placa de identificação à Mesa 

Diretora, de maneira clara e visível. 

A delegação apenas poderá ser reinscrita em uma lista após ter feito seu 

pronunciamento, não sendo permitido que uma representação  figure mais de uma 

vez em uma lista de oradores ao mesmo tempo. 

A Lista Geral de Oradores deverá sempre ser mantida aberta, sessão após sessão. 

A Lista Geral de Oradores pode ser sobreposta no caso de aprovação de Moção 

para Debate Moderado ou Não-Moderado. 

Lista Geral de Oradores deverá ser sobreposta nos casos de apresentação de 

projeto de resolução e de emendas por outras duas listas: a Lista Especial de 

Oradores para Projetos de Resolução e a Lista Especial para Emendas. 

 
 
 
TEMPO DE DISCURSO 
O tempo de discurso deverá ser preestabelecido pela Mesa Diretora no início de 

cada sessão. 

Cada representação deverá ser reconhecida pela Mesa Diretora antes de iniciar o 

seu discurso. 

A Mesa Diretora deverá avisar ao delegado, por meio de sinal sonoro, quando 

faltarem dez segundos para o fim de seu discurso. 

Ajustes no tempo de discurso podem ser estabelecidos: 

Por decisão unilateral da Mesa Diretora, caso considere positivo para o 

andamento do debate; 
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Por meio de uma Moção para Alteração do Tempo de Discurso, que deverá 

ser proposta por um delegado e aprovada por maioria simples (1/2). O delegado 

deverá apresentar uma justificativa para a moção, que estará em ordem de acordo 

com a discricionariedade da Mesa Diretora. 

 
CESSÕES DE TEMPO 
Após proferir seu discurso, o delegado deverá ceder seu tempo restante à Mesa 

Diretora, a outro delegado ou a perguntas, caso restem mais de 15 segundos. 

Caso ceda à Mesa Diretora, esta reconhecerá automaticamente o próximo país na 

lista de oradores. 

Caso ceda a outro delegado, e a cessão de tempo seja aceita, este terá o tempo 

restante para tecer suas considerações. 

Caso ceda a perguntas, o delegado poderá utilizar seu tempo restante para 

responder a perguntas objetivas feitas por outros delegados. Será aceita uma única 

pergunta por vez. Apenas o tempo das respostas será subtraído do tempo total de 

discurso. O tempo para a formulação de cada pergunta não deve exceder a 30 

segundos. 

Não será permitida a cessão de tempo já cedido anteriormente,tampouco cessão de 

tempo inferior a 15 segundos.Além disso, não será permitida a cessão de tempo 

durante 

Debates Moderados ou Não-Moderados. 

Caso nenhuma menção seja feita ao fim do discurso, presumir-se-á cessão de 

tempo à Mesa Diretora. 

 
QUESTÕES 
As questões são ferramentas muito importantes para que dúvidas procedimentais, 

questionamentos relativos à atuação da mesa quanto às regras e mesmo situações 

de desconforto pessoal possam ser solucionadas de forma organizada e 

minimamente prejudicial ao fluxo do debate. Os delegados poderão valer-se dos 

seguintes procedimentos de questão: 

Questão de Dúvida: usada em caso de dúvida relacionada a procedimentos e 

regras do debate. 
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Questão de Ordem: usada para informar qualquer procedimento equivocado 

adotado pela Mesa Diretora com relação às regras procedimentais. 

Questão de Privilégio Pessoal: usada em situações em que o delegado esteja 

passando por qualquer tipo de desconforto físico que impeça sua participação no 

debate, ou caso não consiga escutar o orador. Também pode ser invocada em caso 

de ataques pessoais a um delegado – ataques contundentes à política externa do 

país são considerados partes do debate, não constituindo questões de privilégio 

pessoal. Apenas essa questão poderá ser levantada e reconhecida a qualquer 

momento, mesmo durante um discurso, caso seja utilizada de maneira adequada. 

(Adaptado por Margarete Maria Lemes) 

 

DOCUMENTO DE POSIÇÃO OFICIAL (VOTO) 
A delegação de cada país deve redigir  o  DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL  que conterá a apresentação aos demais, da política externa daquele país 

sobre o tema em discussão, de forma clara e direta, contendo diretrizes gerais da 

política externa a cerca do tema, apresentando eventruais medidas tomadas 

internamente relativas à questão e suas soluções, evitando informações muito gerais 

como dados geográficos ou históricos ilustrativos.  

O Documento de Posição Oficial deverá ser entregue no momento do 

credenciamento dos delegados.  
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FICHA 05-  QUADRO RESUMO DAS REGRAS DE PROCEDIMENTO  

Pelo grau de complexidade e importância desta preparação, adotamos na íntegra o 

quadro criado pela Profa.Dra. Karine de Souza Silva, titular na Universidade Federal 

de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, no Curso de Graduação em Relações 

Internacionais, disciplina introdução às relações internacionais, ressaltando aqui a 

grandiosidade do material produzido.  

QUESTÕES 

Regra 
Motivada 
por 

Votação 
Necessária 

Definição 

Questão de  

Privilégio Pessoal 
Delegação —— 

Em pauta a qualquer momento. Usada em caso 

de desconforto pessoal que impede o bom 

desempenho  do delegado. 

Questão de Ordem Delegação —— 

Não pode interromper o discurso de outros 

delegados. Relativa à observância pela mesa das 

regras. 

Questão de  

Dúvida Parlamentar 
Delegação —— 

Em pauta quando a mesa tiver a palavra. Relativa 

a dúvidas sobre as regras de procedimento. 

Questão de Informação Delegação —— 

Em pauta quando a mesa tiver a palavra. Relativa 

a dúvidas sobre assuntos não previstos. Não pode 

interromper a fala de um delegado. 

 

MOÇÕES 

Regra 
Motivada 
por 

Votação 
Necessária 

Definição 

Moção para iniciar uma 

Sessão extraordinária de 

Perguntas 

Delegação 

Não há 

votação. 

Necessários 

dois 

Em pauta quando outro delegado ceder o tempo 

para perguntas – não deve exceder 30 seg – ou 

quando há dúvidas sobre o pronunciamento. 
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avalistas. 

Moção para Adiamento da 

Sessão 

Delegação 

ou mesa 
2/3 

Encerra os trabalhos daquela Sessão.  O Comitê 

volta a se reunir no horário previsto para a Sessão 

seguinte. 

Moção para iniciar um 

Debate Formal 

(Moderado) 

Delegação 

ou mesa 
½ 

Debate moderado pelo Diretor, mas sem seguir a 

ordem da Lista de Oradores. Determina-se o 

tempo limite para o debate (máximo: 15 min.) e 

tempo limite para comentários (máximo: 1’30’’). 

Moção para iniciar um 

Debate Informal (Não 

Moderado) 

Delegação 

ou mesa 
½ 

Intervalo de no máximo 15 minutos para os 

delegados se reunirem sem a moderação da 

Mesa. 

Moção para Encerramento 

do Debate 

Delegação 

ou mesa 
2/3 

Encerra-se o debate e o Comitê passa 

imediatamente aos procedimentos de votação 

 

Quorum 
Necessária a presença de 1/3 dos membros para a abertura do debate e ½ para a tomada 

de decisões substantivas. 

Cessão 

de 

Tempo 

Apenas uma cessão por discurso; Três tipos: (1) para outro delegado; (2) para a 

presidência; (3) para perguntas.  

Direito 

de 

Réplica 

Pode ser solicitado quando um delegado cuja integridade pessoal ou honra nacional tenha 

sido insultada por outro delgado. O pedido deve ser encaminhado por escrito à mesa. O 

presidente anunciará a decisão que é inapelável e que reconhecerá ou não a ofensa (só a 

mesa pode reconhecer). O direito de tréplica está fora de ordem, a princípio.  

Emendas 

Devem contar com o aval de 10% dos membros e serão apresentadas por escrito à mesa, 

antes de finalizar o debate. A presidência examinará a pertinência e os termos da emenda 

e oportunizará à delegação o uso da palavra para esclarecimento. Na seqüência, ocorrerá 

a votação.  

 

OBS.: Todo e qualquer material bibliográfico e informação complementar que porventura se 

fizer necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos serão buscados via pesquisa pela 

coordenação do evento.  

MARGARETE MARIA LEMES -2013 
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