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Título I 

Do credenciamento 

 

Capítulo I 

Da documentação requerida 

 

Art. 1º - Cada representante de um Estado-Membro deve entregar, no credenciamento, 

duas cópias impressas de seu Documento de Posição Oficial, para completar sua credencial. 

 

Título II 

Dos idiomas 

 

Capítulo I 

Dos idiomas oficiais de trabalho 

 

Art. 2º - Constitui-se a Língua Portuguesa como idioma oficial das conferências, salvo 

disposição em contrário. 

 

Capítulo II 

Da interpretação 

 

Art. 3º - A utilização de língua não-oficial, a qualquer momento, deve ser previamente 

consultada com o secretariado e acompanhada de tradução subsequente. 

 

 

Título III 

Do secretariado 

 

Capítulo I 

Dos deveres do Secretariado 

 

Art. 4° - O Secretariado deve receber, corrigir, imprimir – quando possível – e distribuir 

documentos, relatórios e resoluções; responder a todas as dúvidas dos representantes que a 

presidência não souber responder; assessorar o Presidente e Vice-Presidente. Ademais, 
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estabelece-se como autoridade máxima dentro do comitê, devendo garantir seu pleno 

funcionamento. 

 

Título IV 

Da presidência 

 

Capítulo I 

Das eleições 

 

Art. 5° - Os comitês deverão indicar cinco representantes, um por cada grupo regional das 

Nações Unidas – África, América Latina e Caribe, Ásia-Pacífico, Europa Ocidental e Outros e 

Europa Oriental – para ser Presidente, na primeira reunião de blocos antes do início dos 

trabalhos.  

Parágrafo Único. Caso o comitê não disponha de todos os grupos regionais, é permitida a 

escolha de mais de um representante do mesmo grupo, de acordo com as recomendações do 

Secretariado do Comitê.  

 

Capítulo II 

Da ordem sucessiva 

 

Art. 6° - A Presidência do comitê deve ser exercida sucessivamente pelos cinco 

representantes nomeados em ordem alfabética dos nomes de seus países. A Vice-Presidência 

será exercida pelo o Presidente da sessão posterior. Cada presidente ocupará o cargo por uma 

sessão. 

Parágrafo Único. Caso haja mais de cinco sessões, a Presidência será exercida novamente 

pelo primeiro presidente, e assim sucessivamente. 

 

Capítulo III 

Da Vice-Presidência 

 

Art. 7° - Na vacância ou impedimento do Presidente, exercerá a presidência o Vice-

Presidente. 
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Capítulo IV 

Das atribuições do presidente 

 

Art. 8° - São atribuições do Presidente, além das que estão expressas nestas Regras de 

Procedimento ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas: 

I. abrir, na presença mínima de um quarto dos Estados-membros no Comitê ou de 

um terço na Assembleia Geral, e adiar, de ofício ou mediante moção de qualquer 

Estado-membro, reuniões plenárias; 

II. aprovar a agenda provisória; 

III. conceder direito de fala; 

IV. manter o decoro do comitê; 

V. decidir questões de ordem; 

VI. assegurar a observância destas Regras de Procedimento; 

VII. Estipular tempo de fala, se necessário, e deferir quanto ao aumento ou diminuição 

do tempo; 

VIII. determinar o fechamento ou limitação da lista de oradores; 

IX. responder a eventuais dúvidas especificadas, ou não, nestas Regras de Procedimento. 

 

Título V 

Das reuniões 

 

Capítulo I 

Dos tipos de reunião de plenária 

 
Art. 9º - São tipos de reunião plenária: 
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I. Reunião de Debate Aberto 

II. Reunião de Debate Comum 

III. Reunião de Adoção 

 Parágrafo Único. Em nenhuma ocasião, independente do tipo de reunião, será 

autorizada a retirada dos jornalistas da Agência de Comunicação do comitê. 

 
Seção I 

Das reuniões de debate aberto 

 
Art. 10 - Na reunião de debate aberto, todos os membros deverão proferir 1 (um) 

discurso, seja por ordem alfabética ou por disposição de assentos. 

Parágrafo Único. Este rito ocorrerá na primeira sessão do evento e repetir-se-á na 

primeira sessão dos demais dias, caso o Secretariado entenda como necessária. 

 
Seção II 

Das reuniões de debate comum 

 
Art. 11 - Na reunião de debate comum, os representantes dos Estados-Membros deverão 

se inscrever na lista de oradores por meio do levantamento de placas. 

 

Seção III 

Das reuniões de adoção 

 
Art. 12 - As reuniões de adoção apenas são convocadas para a votação de propostas de 

resolução e emendas. 

 
Art. 13 - Os Estados-Membros apenas manifestar-se-ão quando autorizados pelo Presidente. 

 

Capítulo II 

Das reuniões de blocos 

 

Art. 14 - Reuniões de blocos são encontros realizados entre os membros dos grupos 

regionais das Nações Unidas ou outros grupos, como econômicos, sociais ou militares. 
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 Parágrafo Único. Durante as reuniões de blocos, não há moderação por parte da 

Presidência. Sendo assim considerada uma reunião informal. 

 

Seção I 

Da função das reuniões de blocos 

 

Art. 15 - As reuniões de bloco servem para orientar posicionamentos políticos comuns 

entre os membros, indicar os presidentes para as reuniões de plenária e discutir estratégias para 

propostas de resolução. 

 

Seção II 

Da quantidade mínima de reuniões de blocos 

 

Art. 16 - A conferência deve realizar ao mínimo duas reuniões de blocos, uma antes do 

início dos trabalhos e outra antes da reunião de adoção. 

Parágrafo único: Recomenda-se que os representantes promovam reuniões de bloco 

durante intervalo entre as reuniões de plenária. 

 

Capítulo III 

Dos intervalos entre reuniões 

 

Seção I 

Das definições gerais 

 

Art. 17 - Intervalos entre reuniões são espaços de tempo, dentro de uma sessão, entre um 

tipo de reunião e outra ou durante a suspensão de uma reunião. Durante esse intervalo, os 

representantes poderão promover reuniões de bloco, produção de documentos, reuniões entre 

delegações, consultas ao secretariado, entre outros. 

 

Seção II 

Da duração dos intervalos 

 

Art. 18 - O Presidente pode delimitar o tempo de duração do intervalo entre reuniões com 
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base no pedido dos delegados, na sua interpretação de tempo necessário ou com base no tempo 

restante de sessão. 

Parágrafo Único. Caso o tempo estipulado não seja coerente com a situação do comitê, o 

secretariado poderá interferir em sua definição. 

 

Seção III 

Do comprometimento das negociações 

 

Art. 19 - O secretariado poderá chamar à ordem um representante caso seu comportamento 

não seja adequado ou atrapalhe as negociações, podendo tomar as medidas necessárias para que 

não haja o comprometimento do comitê. 

 

Título VI 

Das sessões 

 

Capítulo I 

Do quórum 

 

Art. 20 - Para que seja iniciado os debates, é necessário um quórum mínimo de ¼ (um 

quarto) dos membros do comitê. 

Parágrafo Único. Para o caso de uma Assembleia Geral o quórum mínimo é de ⅓ (um 

terço) dos membros totais. 

 

Capítulo II 

Dos discursos 

 

Seção I 

Do poder de fala 

 

Art. 21 - Os delegados obterão o poder de fala apenas quando cedido pelo presidente. Caso 

contrário, devem respeitar o momento de fala de quem estiver com a palavra. 
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Seção II 

Do tempo de discurso 

 
Art. 22 - O comitê pode, excepcionalmente, limitar o tempo de discurso para cada orador 

e o número de vezes que cada representante pode falar sobre qualquer questão - devendo 

o Presidente abrir rito de votação na subsequência do requerimento de seus pares. 

 
Seção III 

Do fechamento da lista de oradores 

 
Art. 23 - Durante o curso de uma reunião, o Presidente poderá - de ofício ou mediante a 

provocação de qualquer Estado-Membro - fechar a lista de oradores. 

 

Título VII 

Das questões de ordem 

 

Capítulo I 

Da definição 

 

Art. 24 - Considera-se questão de ordem o requerimento que busca sanar um erro 

cometido pela presidência do comitê, durante o andamento de uma reunião plenária, 

sendo respondidas imediatamente pelo Presidente no momento em que são arguidas. 

Parágrafo Único. Em grau recursal, o comitê poderá reverter a decisão do Presidente. 

 

Título VIII 

Das moções 

 

Capítulo I 

Dos tipos de moção e respectiva ordem de precedência 

 

Art. 25 - Configuram-se como moções, nesta ordem de precedência: 
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I. suspensão da reunião; 

II. adiamento do debate; 

III. encerramento do debate. 

Parágrafo Único. O Presidente deverá iniciar o rito de votação quando houver 

proposição de qualquer moção, desde que não tenha sido retirada pelo autor da moção. 

 

Seção I 

Da suspensão da reunião 

 
Art. 26 - Durante a discussão de qualquer assunto, um representante poderá propor a 

suspensão da reunião a fim de mover aos intervalos de reuniões. 

 

Seção II 

Do adiamento do debate 

 
Art. 27 - Durante a discussão de qualquer assunto, um representante pode pedir o 

adiamento do debate sobre o assunto em discussão, com o objetivo de mover a um 

intervalo pré-determinado pela conferência. 

 
Seção III 

Do encerramento do debate 

 
Art. 28 - Um representante pode, a qualquer momento, propor o encerramento do debate 

sobre o assunto em discussão, seguindo à reunião de adoção. 

 

Título IX 

Da votação 

 

Capítulo I 

Dos direitos de voto 

 

Art. 29 - Cada membro do comitê terá direito a um voto, observando-se o que segue: 
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I. membros presentes e votantes votam em questões procedimentais e substantivas; 

II. membros presentes e não votantes votam apenas em questões procedimentais. 

III. membros que se abstém de votar são contabilizados para efeito de quórum. 

Parágrafo Único. Em votações procedimentais não pode haver abstenções. 

 

Capítulo II 

Da maioria requerida 

 

Art. 30 - As decisões dos comitês serão tomadas pela maioria simples dos membros 

presentes e votantes. 

Parágrafo Único. A proposta de resolução deve ser aprovada por maioria qualificada, ou 

seja, ⅗ (três quintos) dos votos válidos. 

 

Capítulo III 

Do método de voto 

 
Art. 31 - Estabelece-se como método de votação o levantamento de placas, salvo na 

proposta de resolução, a qual há de ser feita a votação por chamada. 

Parágrafo Único. Uma votação não pode ser interrompida, a não ser que seja pedida uma 

questão de ordem. 

 

Título X 

Dos documentos 

 

Capítulo I 

Da agenda 

 

Art. 32 - A agenda deve conter os principais pontos que nortearão o comitê durante a 

conferência. 

Parágrafo Único. O cumprimento da agenda não é obrigatório, porém é extremamente 

incentivado. 
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Art. 33 - Uma agenda provisória deve ser feita antes do início da conferência pelo 

presidente da primeira sessão, ou algum outro delegado previamente acordado, para que os 

trabalhos possam ser iniciados com maior facilidade. 

Parágrafo Único. Para que haja uma agenda definitiva deve haver um consentimento do 

comitê. 

 

Capítulo II 

Das propostas de resolução 

 

 

Seção I 

Da votação de Propostas de Resolução 

 
Art. 34 - A votação de propostas de resolução se dá na ordem em que forem apresentadas. 

 

 

Seção II 

Da retirada da Proposta de Resolução 

 
Art. 35 - Uma proposta pode ser retirada por seu proponente a qualquer momento antes de 

ter sido submetida à votação, desde que essa não tenha sido alterada. 

 
Seção III 

Da divisão da Proposta de Resolução 

 

Art. 36 - Durante a reunião de adoção, poderá um representante propor a divisão de 

cláusula - parcial ou integralmente - caso julgue extremamente pertinente, devendo esta 

proposição ser posterior à Proposta de Resolução. 

 

Capítulo III 

Das emendas 

 

Seção I 

Da votação de emendas 
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Art. 37 - Posteriormente à apresentação da Proposta de Resolução, pode ser apresentada 

emenda: 

I. Modificativa; 

II. Aditiva; 

III. Supressiva. 

Parágrafo Único. A votação de emendas obedecerá à ordem em que forem apresentadas, 

podendo serem apresentadas por escrito ou verbalmente. 

 

Capítulo IV 

Do Documento de Posição Oficial 

 

Seção I 

Da definição 

 

Art. 38 - O Documento de Posição Oficial, também chamado de DPO, é um documento 

que todos os delegados devem fazer antes da conferência contendo as principais ideias que a 

nação representada tem sobre o tema discutido, devendo deixar de forma clara e concisa o 

posicionamento do país quanto ao debate. 

Parágrafo Único. O DPO é necessário para o credenciamento, sendo preciso entregar duas 

cópias do documento no ato. 

 

Capítulo V 

Do Documento de Trabalho 

 

Seção I 

Da definição 

 

Art. 39 - Documento de Trabalho tem a finalidade de apresentar informações novas ao 

comitê que os delegados julgarem pertinentes para a discussão. 
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Título XI 

Dos signatários e patrocinadores 

 

Art. 40 - Na escrita de um documento de trabalho e/ou proposta de resolução, há a 

distinção entre signatários e patrocinadores, sendo: 

I. Patrocinadores: delegações que redigiram o documento, ou que possuem ideias 

substanciais contidas nele; 

II. Signatários: delegações que estão de acordo com a discussão do documento em 

questão. 
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ANEXO I 

 

Grupos Regionais dos Estados Membros das Nações Unidas 

 

● Grupo Africano 

 

● África do Sul 

● Angola 

● Argélia 

● Benin 

● Botswana 

● Burkina Faso 

● Burundi 

● Cabo Verde 

● Camarões 

● Chade 

● Comores 

● Congo 

● Costa do 
Marfim 

● Djibuti 

● Egito 

● Eritreia 

● Etiópia 

● Gabão 

● Gâmbia 

● Gana 

● Guiné 

● Guin

é 

Equatorial 

● Guiné-Bissau 

● Lesoto 

● Libéria 

● Líbia 

● Madagascar 

● Malavi 

● Mali 

● Marrocos 

● Maurícias 

● Mauritânia 

● Moçambique 

● Namíbia 

● Níger 

● Nigéria 

● Quênia 

● Repúblic

a Centro-

Africana 

● Repúblic

a Democrática 

do Congo 

● República 

Unida da 

Tanzânia 

● Ruanda 

● São Tomé 

e Príncipe 

● Senegal 

● Serra Leoa 

● Seychelles 

● Somália 

● Suazilândia 

● Sudão 

● Sudão do Sul 

● Togo 

● Tunísia 

● Uganda 

● Zâmbia 

● Zimbábue 
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● Grupo Ásia-Pacífico 

 

● Afeganistão 

● Arábia Saudita 

● Bahrain 

● Bangladesh 

● Brun

ei 

Darussala

m 

● Butão 

● Camboja 

● Catar 

● Cazaquistão 

● China 

● Chipre 

● Cingapura 

● Emirados 

Árabes Unidos 

● Fiji 

● Filipinas 

● Iémen 

● Ilhas Marshall 

● Ilhas Salomão 

● Índia 

● Indonésia 

● Irã 

(República Islâmica 

do) 

● Iraque 

● Japão 

● Jordânia 

● Kiribati 

● Kuwait 

● Líbano 

● Malásia 

● Maldivas 

● Micronésia 

(Estados 

Federados da) 

● Mongólia 

● Myanmar 

● Nauru 

● Nepal 

● Omã 

● Palau 

● Papua Nova 

Guiné 

 

● Paquistão 

● Turquia* 

● Quirguistão 

● Repúblic
a Árabe da Síria 

● República 

da Coreia 
● República 

Democrática 

Popular da Coreia 

● Repúblic

a Popular do 

Laos 

● Samoa 

● Sri Lanka 

● Tailândia 

● Tajiquistão 

● Timor-Leste 

● Togo 

● Turquemenistã

o 

● Tuvalu 

● Uzbequistão 

● Vanuatu 

● Vietnã 

   

 

● Grupo Europeu Oriental 
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● Antiga 

República 

Iugoslava da 

Macedônia 

● Albânia 

● Armênia 

● Azerbaijão 

● Belarus 

● Bósnia 

e 

Herzegovina 

● Bulgária 

● Croácia 

● Eslováquia 

● Eslovênia 

● Estônia 

● Federaç
ão Russa 

● Geórgia 

● Hungria 

● Letônia 

● Lituânia 

● Montenegro 

● Polônia 

● Repúbli

ca Checa 

● República 

da Moldávia 

● Romênia 

● Sérvia 

● Ucrânia 
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● Grupo Latino Americano e Caribenho (GRULAC) 

 

● Antígua 

e Barbuda 

● Argentina 

● Bahamas 

● Barbados 

● Belize 

● Bolívia 

(Estado 

Plurinacional da) 

● Brasil 

● Chile 

● Colômbia 

● Costa Rica 

● Cuba 

● Dominica 

● El Salvador 

● Equador 

● Granada 

● Guatemala 

● Guiana 

● Haiti 

● Honduras 

● Jamaica 

● México 

● Nicarágua 

● Panamá 

● Paraguai 

● Peru 

● Repúbli

ca 
Dominicana 

● Santa Lúcia 

● São 

Cristóvão e Nevis 

● São Vicente 

e Granadinas 

● Suriname 

● Trinidad 

e Tobago 

● Uruguai 

● Venezue

la (República 

Bolivariana 

da) 

 
Grupo Europeu Ocidental e Outros (GEOO) 

 

● Alemanha 

● Andorra 

● Austrália 

● Áustria 

● Bélgica 

● Canadá 

● Dinamarca 

● Espanha 

● Estados 

Unidos da América* 

● Finlândia 

● França 

● Grécia 

● Holanda 

● Irlanda 

● Islândia 

● Israel* 

● Itália 

● Liechtenstein 

● Luxemburgo 

● Malta 

● Mônaco 

● Noruega 

● Nova Zelândia 

● Turquia* 

● Portugal 

● Reino Unido 

● San Marino 

● Suécia 

● Suíça 

 

*Casos Especiais 
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Israel 

Em maio de 2000, Israel tornou-se membro completo da GEOO, em caráter temporário 

(sujeito a renovação), permitindo apresentar candidatos para a eleição para vários órgãos da 

Assembleia Geral da ONU. Em 2004 Israel obteve uma renovação permanente de sua 

assosiação. 

 

Kiribati 

A partir de 2010, Kiribati (geograficamente na Oceania) não é um membro de nenhum 

grupo regional, apesar de outras nações da Oceania pertencentes ao grupo asiático. Apesar da 

sua adesão à Organização das Nações Unidas, Kiribati nunca delegou um representante 

permanente junto da ONU. 

 

Turquia 

A Turquia participa plenamente em ambos os Grupos GEOO e Asiático, mas para fins 

eleitorais é considerado um membro de apenas GEOO. 

 

Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos da América não é membro de nenhum grupo regional, mas participa 

nas reuniões do Grupo da Europa Ocidental e Outros (GEOO) como observador e é considerado 

membro desse grupo para fins eleitorais. 
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ANEXO II 

Modelos de Documentos 

 

DOCUMENTO DE POSICIONAMENTO OFICIAL (DPO) 

 

 

 

Nome oficial do país 

Nome completo do comitê 

Tema discutido pelo comitê 

Nome completo do delegado 

 

Capital do seu país, data 

 

O Documento de Posição Oficial (DPO) tem a finalidade de demonstrar a posição 

defendida de um delegado no comitê. Ele é uma carta diplomática do seu país para o comitê, 

dessa forma, ele fica disponível para consulta pelos outros delegados. O que você escreve irá 

facilitar afinidades com outros delegados e divergirá de outros, assim sendo, é preciso escrever o 

DPO de forma que a Política Externa do país representado fique clara para os demais. O 

documento de posição pode seguir o modelo apresentado abaixo (a partir de 1º parágrafo) e o na 

outra página. A principal informação de que seu DPO necessita é qual a posição externa do país 

representado acerca do tema do comitê, de maneira clara e concisa. Lembre-se de entregar 

duas cópias de seu DPO impresso ao Secretariado durante o Credenciamento. 

1º parágrafo: Introdução, fale sobre a situação atual do tema, como anda as tentativas de 

negociação em relação ao conflito e as dificuldades enfrentadas para sua resolução. 

2º (2o-4o) parágrafo: Desenvolvimento, aqui você pode escrever sobre qual é o 

posicionamento que seu país toma a respeito do tema. Quais foram as ações tomadas, acordos 

feitos e tratados assinados do país sobre o tema. Seu país participa de algum grupo internacional 

que fala sobre o tema? Essa parte pode ser dividida em 2 ou mais parágrafos. 

3º parágrafo: Conclusão. Quais são as propostas que você acha que melhor resolvem o 

Brasão oficial do 
país ou selo do 
Ministério das 

Relações 
Exteriores (ou 
equivalente). 

NÃO coloque a 
bandeira e retire 

as bordas. 
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tema de acordo com o posicionamento do seu país. Que medidas, ações e acordos devem ser 

tomados em relação ao tema? 

 

Respeitosamente, 

___________________________________________ 

Nome completo do delegado 

Cargo ocupado (Exemplo: Representante do País X no Comitê Y) 

 

 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

Tópico: A Situação no Oriente Médio, Incluindo a Questão da Palestina 

Sir. Jack Towers of Rock e Ld. Biscuit 

 

Londres, 3 de agosto de 2015 

É com grande honra que a delegação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

se faz presente na reunião convocada do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, sobre o tema do conflito israelense-palestino. Como Estado fundador das Nações 

Unidas e membro permanente do Conselho de Segurança, colocamos em primeiro lugar a 

manutenção de um ambiente internacional estável e seguro, a par da construção de condições 

favoráveis para o desenvolvimento econômico e social de todas as nações. 

A situação na região do Médio Oriente tem sido um motivo de preocupação para a 

comunidade internacional durante décadas. Profundamente enraizada na vida social de ambos os 

israelenses e palestinos, o conflito já tomou vidas de milhares de pessoas, além de provocar o 

deslocamento de pessoas internamente e internacionalmente e sérios atrasos no crescimento 

económico da região. Durante anos, instituições internacionais e a sociedade global têm se 

esforçado para alcançar uma solução sustentável, contudo, pouco progresso real foi feito. 

A solução de dois Estados (Two states solution) continua a ser a proposta mais concreta 

para a questão, embora múltiplas barreiras mostraram-se para a sua concretização ao longo dos 

anos. O governo da Grã-Bretanha vê as fronteiras estabelecidas em 1967 como a melhor 

disposição para a distribuição do território entre Israel e Palestina. Para atingir tal divisão, Israel 
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deve parar o desenvolvimento de assentamentos em terra palestina, que é realizada em violação 

grave do direito internacional. A criação de um Estado palestino viável e sustentável exige 

também o reforço das instituições nacionais, em conjunto com um diálogo sólido e diligente 

com Israel. A fim de realizá-lo, medidas de construção de confiança são um passo essencial no 

estabelecimento de um compromisso persistente com o processo de paz. 

O tema humanitário também deve ser tomado como uma questão central no debate. 

Sistemáticas violações aos direitos humanos cometidas por ambos os lados são um sério 

obstáculo para alcançar a paz, a questão dos refugiados também deve ser uma preocupação 

central para uma abordagem consciente do conflito. Como uma nação historicamente 

comprometida com a defesa dos direitos humanos e das liberdades individuais, o Reino Unido 

entende o debate humanitário como desempenhando um papel central na solução 

multidimensional de qualquer conflito moderno. 

Mais uma vez, é com grande satisfação que nos tornamos presente no debate sobre o 

processo de paz no Oriente Médio. Como comunidade internacional integrada e unida, é nosso 

dever buscar a paz como uma preocupação global, de modo que nossos esforços conjuntos 

podem resultar em um mundo mais justo, igualitário e sem correntes para todas as pessoas. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

Sir. Jack Towers of Rock Ld. Biscuit 

Representantes do Reino Unido no Conselho de Segurança das Nações Unidas 

  



 

24 

 

DETALHES DE FORMATAÇÃO DO DPO (PLATAFORMA WORD) 

 

Margens: 

 

Estreita (Layout –> Margens) 

ou 

ABNT 3 cm superior e Esquerdo, 2 cm Inferior e Direito 

(Layout –> Margens –> Margens Personalizadas). 

 

Fonte: 

 

Times New Roman (Página Inicial –> Fonte); 

Tamanho da Fonte: 12 (Página Inicial –> Fonte). 

 

Alinhamento:  

 

Justificado (Página Inicial –> Parágrafo). 

 

Recuo: 

 

(Página Inicial –> Parágrafo –> Configurações de Parágrafo); 

● Direita: 0 cm; 

● Esquerda: 0 cm; 

● Especial na Primeira Linha por: 1,25 cm. 

 

Espaçamento: 

 

(Página Inicial –> Parágrafo –> Configurações de Parágrafo); 

● Antes: 0 pt; 

● Depois: 0 pt; 

● Espaçamento entre linhas: 1,5 linhas ou 1,15 linhas. 
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Ps: Não contém cabeçalho e nem rodapé.  
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DOCUMENTO DE TRABALHO 

 

Documentos de trabalho são informações, notícias, imagens, vídeos, produções textuais 

elaboradas durante a conferência, dados e fatos que qualquer representante acredite contribuir 

para as discussões e negociações do comitê. Recomenda-se que se coloque a fonte de onde 

esteja sendo retirado essas informações. Não necessita de Patrocinadores, contudo, é altamente 

recomendado que se adicione. 
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PROGRAMA DE TRABALHO 

 

Para uma conferência de curta duração, a organização do trabalho deve ser decidida com 

rapidez e de forma que abranja todos os pontos cruciais para a resolução do conflito. Em 

consulta com os outros representantes, o programa de trabalho deve ser elaborado de modo a ser 

Documento de Trabalho #n 

 

Os tipos de operações de paz em que o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas pode realizar são: 

Conflict Prevention (Prevenção de Conflito) 

Peacemaking (Pacificação) 

Peace enforcement (Imposição da Paz) 

Peacekeeping (Manutenção da Paz) 

Peacebuilding (Constução da Paz) 

Fonte: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peace.shtml 

 

Patrocinadores: (País 1), (País 2) e (País 3). 

Documento de Trabalho #n 

Exige a remoção de todos os assentamentos 

israelenses dentro das fronteiras de 1967 até 01 de outubro de 

2022, com exceção dos localizados na região de Ariel, Betar Illit, 

Ma'ale Adumim e Modi'in Illit; 

Determina que os relatórios anuais serão 

apresentadas ao Conselho de Segurança sobre a 

remoção dos assentamentos a cada 1º de Outubro; 

Estabelece uma taxa de remoção de 30% 

dos assentamentos nos três primeiros anos; 

Exige a imediatamente congelamento do 

desenvolvimento de novos assentamentos; 

 

Patrocinadores: (País 1), (País 2) e (País 3). 
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informalmente acordado com pouco ou nenhum debate. 

 

 
 

 
  

Programa de Trabalho 

Humanitária; 

medidas de construção de confiança e de 

paz sustentável; 

direitos Humanos, segurança e educação 

infantil 

o bloqueio de Gaza; 

os crimes de guerra; 

os Refugiados, a UNRWA e o direito de 

regresso; 

as disputas recursos naturais na 

Cisjordânia; 

Territorial; 

Cisjordânia / Judéia e Samaria; 

Assentamentos 

Jerusalém; 

Segurança; 

Operações das FDI; 

financiamento Hamas; 

Política; 

instituições governamentais palestinianas e 

israelitas; 

a reconciliação interpalestiniana; 

o reconhecimento de Israel; 

o reconhecimento da Palestina; 

Ação da comunidade internacional na 

região; 

 



 

29 

 

Proposta de Resolução #n 

 

O (comitê), 

Preocupando-se em oferecer uma verdadeira e total experiência para os delegados 

sobre uma simulação das Nações Unidas e salientando o objetivo principal do Modelo 

Internacional do Brasil (MIB), que é o desenvolvimento pessoal, social e coletivo dos 

jovens estudantes brasileiros, 

Acreditando que, além das habilidades que uma simulação provê para o delegado, 

como a oratória, o trabalho em grupo, a solução de situações críticas e a tolerância, a 

produção acadêmica também deve ser um dos pontos focais de uma simulação, 

Levando-se em consideração que é necessário possuir um padrão ao se elaborar 

resoluções para uma melhor organização e para se manter condizente com o próprio 

modelo das Nações Unidas, 

Desejando manter um acervo de todas as Resoluções aprovadas durante a realização 

de seus eventos, para disponibilizar os feitos acadêmicos e decisões tomadas durante a 

simulação, 

1.      Determina que, a partir desta data, todas as propostas de resoluções e todos   

os documentos de resoluções sejam elaborados e formatados de acordo com essa resolução, 

que explica de maneira metalinguística sua própria elaboração; 

2.  Adota a fonte oficial para todo o texto do documento de resolução em Times 

New Roman, fonte 12; 

3. Ressalva que ao final da proposta de resolução, deve-se colocar os 

Patrocinadores; 

4. Estabelece que o texto do documento de resolução comece com um artigo, o 

nome do Comitê e uma vírgula, em itálico, e que o resto do texto seja dividido, 

respectivamente, em: 

(a) Parágrafos preambulatórios, que referenciam linhas gerais, princípios e 

outras considerações do comitê, são parágrafos que começam com um verbo no gerúndio e 

em itálico, sendo que, ao final de cada parágrafo são pontuadas com vírgula; 

(b) Parágrafos operativos, que determinam a deliberação real do comitê, são 

parágrafos que começam com um verbo no imperativo e em itálico; deverão ser numeradas, 

e quando tiver subcláusulas, com letras na ordem alfabética, minúsculas e entre parênteses; 

ao final de cada cláusula, a pontuação se dará com ponto e vírgula, sendo a última cláusula 

pontuada com um ponto final. 
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Signatários: (País 1), (País 2) e (País 3). 
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EMENDAS 

Emenda de Alteração 
 

 

 

Emenda de Adição 

 

 

 

  

Proposta de emenda #n 

Emenda de alteração à Proposta de 

resolução #n Troca da cláusula operativa 

1: 

“elaborados” por “escritos” 

 

Signatários: (País 1), (País 2) e (País 3). 

Proposta de emenda #n 

 

Emenda de adição à Proposta de resolução #n 

 

n. Salienta que as margens de qualquer documento 

elaborado pelo Modelo Internacional do Brasil possuam 3 cm 

de margem esquerda e superior e 2 cm de margem direita e 

inferior, com o parágrafo começando em 1,25 cm na primeira 

linha; 

 

Signatários: (País 1), (País 2) e (País 3). 
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Emenda de Exclusão 

  

Proposta de emenda #n 

 

Emenda de exclusão à Proposta de 

resolução #n Exclusão da cláusula 

operativa 3. 

Signatários: (País 1), (País 2) e (País 3). 



 

33 

 

ANEXO III 

Guia de Auxílio à Presidência 

 

CONDUTA DE SESSÕES 

 

Primeira sessão: 

 

(a) 30 minutos de reunião de bloco para escolha dos presidentes, orientações sobre a 

presidência e alocação dos presidentes, por ordem alfabética, nas sessões; 

(b) Chamada do comitê a ordem; 

(c) Abertura da primeira reunião do comitê (Reunião de debate aberto); 

(d) Passagem para a lista de chamada (a ser conduzida pelo 

Secretariado); 

(e) Aprovação da agenda provisória; 

(f) Passagem para a lista de oradores em ordem alfabética; 

(g) Adiamento da reunião após o termino da lista de oradores; 

(h) Intervalo entre reuniões; 

(i) Chamada do comitê a ordem; 

(j) Abertura da segunda reunião do comitê (Reunião de debate comum) 

(k) Passagem para a lista de chamada (a ser conduzida pelo 

Secretariado); 

(l) Aprovação da agenda provisória; 

(m) Inscrições para a lista de oradores; 

(n) Reconhecimento dos representantes inscritos na lista de 

oradores; 

(o) Adiamento da reunião após o termino da lista de oradores ou moção para 

adiamento da reunião. 
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Segunda – quarta sessões: 

 

(a) Chamada do comitê a ordem; 

(b) Abertura da enésima reunião do comitê (Reunião de debate aberto); 

(c) Passagem para a lista de chamada (a ser conduzida pelo 

Secretariado); 

(d) Aprovação da agenda provisória; 

(e) Passagem para a lista de oradores em ordem alfabética; 

(f) Adiamento da reunião após o termino da lista de oradores; 

(g) Intervalo entre reuniões; 

(h) Chamada do comitê a ordem; 

(i) Abertura da enésima reunião do comitê (Reunião de debate comum) 

(j) Passagem para a lista de chamada (a ser conduzida pelo 

Secretariado); 

(k) Aprovação da agenda provisória; 

(l) Inscrições para a lista de oradores; 

(m) Reconhecimento dos representantes inscritos na lista de 

oradores; 

(n) Adiamento da reunião após o termino da lista de oradores ou moção para 

adiamento da reunião. 
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Quinta sessão 

 

(a) Chamada do comitê a ordem; 

(b) Abertura da enésima reunião do comitê (Reunião de debate aberto); 

(c) Passagem para a lista de chamada (a ser conduzida pelo 

Secretariado); 

(d) Aprovação da agenda provisória; 

(e) Passagem para a lista de oradores em ordem alfabética; 

(f) Adiamento da reunião após o termino da lista de oradores; 

(g) Intervalo entre reuniões; 

(h) Chamada do comitê a ordem; 

(i) Abertura da enésima reunião do comitê (Reunião de debate comum) 

(j) Passagem para a lista de chamada (a ser conduzida pelo 

Secretariado); 

(k) Aprovação da agenda provisória; 

(l) Inscrições para a lista de oradores; 

(m) Reconhecimento dos representantes inscritos na lista de 

oradores; 

(n) Adiamento da reunião após o termino da lista de oradores ou moção para 

adiamento da reunião. 

(o) Intervalo entre reuniões; 

(p) Produção, entrega e reconhecimento da proposta de resolução; 

(q) Reunião de blocos e elaboração de possíveis emendas 

(r) Chamada do comitê a ordem; 

(s) Abertura da enésima reunião do comitê (Reunião de adoção) 

(t) Passagem para a lista de chamada (a ser conduzida pelo 

Secretariado); 
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(u) Aprovação da agenda provisória; 

(v) Reconhecimento da proposta de resolução; 

(w) Justificativas anteriores ao voto; 

(x) Votação das emendas e propostas de resolução; 

(y) Justificativas posteriores ao voto; 

(z) Adiamento da reunião após o termino das justificativas 

posteriores ao voto ou moção para adiamento da reunião. 

 

DISCURSOS PROCEDIMENTAIS 

 

 

Chamada do comitê a ordem: 

 

“[bater duas vezes com o malhete] o (comitê) é chamado a ordem” 

“[bater duas vezes com o malhete] decoro, senhores e senhoras delegados, retornem a seus 

lugares” 

 

Abertura da reunião do comitê: 

 

“Declaro aberta a (enésima) reunião do (comitê) [bater uma vez com o malhete]” 

 

Passagem para a lista de chamada: 

 

“Passaremos agora para a lista de chamada [esperar o 

Secretariado conduzir a lista]” 

 

Aprovação da agenda provisória: 

 

“A agenda provisória para essa reunião é (o tema do comitê). A agenda é aprovada [bater 

uma vez com o malhete]” 

 

Passagem para a lista de oradores: 

 



 

37 

 

“Passaremos agora para a lista de oradores” 

 

 

Inscrições para a lista de oradores: 

 

“Delegações que desejam se inscrever na lista de oradores, por favor, ergam suas placas” 

 

Reconhecimento dos representantes inscritos na lista de oradores: 

 

“Dou a palavra agora ao representante do (país)” 

“Reconheço agora a delegação do (país)” 

“A delegação do (país) possui a palavra” 

“[esperar a delegação fazer o pronunciamento]. Muito obrigado senhor(a) delegado(a)” 

 

Auto reconhecimento na lista de oradores: 

 

“Eu vou fazer agora uma declaração na minha capacidade como representante do (país). 

[fazer o pronunciamento]. Irei agora retomar minhas funções como presidente do (comitê)” 

 

Adiamento da reunião após o término da lista de oradores: 

 

“Visto que não há mais nomes inscritos da lista de oradores, esta reunião está adiada” 

 

Reconhecimento da proposta de resolução/justificativas de voto/ Votação das emendas e 

propostas de resolução: 

 

“Os membros do (comitê) possuem diante deles a emenda/proposta de resolução #n. É de 

meu entendimento que os membros estão prontos para votar as propostas.” 

“[Caso haja] Antes, darei a palavra para as delegações que desejam justificar seu voto 

antes da votação” 

“Prosseguirei agora com a votação. Delegações que são a favor da emenda/proposta de 

resolução #n ergam suas placas [contabilizar voto]. Delegações contrárias [contabilizar voto]. 

Abstenções [contabilizar voto]. Por (n) votos a favor, (n) contra e (n) abstenções a resolução é 

aprovada/ não passa por não ter atingido a maioria dos membros presentes e votantes” 
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“[Caso haja] Darei a palavra para as delegações que desejam justificar seu voto depois da 

votação” 

 


