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  Considerações iniciais 

  

Caros participantes da 1º Edição do Promun, 

  

  

Sejam bem-vindos! É com imenso prazer que os recebemos para a nossa 

primeira edição do evento. Durante esses três dias, os senhores se encontrarão em 

um ambiente de simulação diplomática, onde poderão debater e pensar em 

maneiras de se construir uma sociedade mais humana e justa. O desenvolvimento 

de uma aprendizagem significativa com questões que abrangem o âmbito 

internacional, será apenas um dos diversos proveitos que os senhores poderão 

adquirir. Ao decorrer das discussões serão desenvolvidas convicções e 

questionamentos que os farão pensar em maneiras de como transformar sua 

realidade. 

  

Para o entendimento integral do evento e de seu decorrer, se faz necessário a 

leitura desse guia de regras, onde contém todas as informações e protocolos que 

devem ser seguidos. O conhecimento das regras procedimentais é um requisito 

para qualquer simulação e a não informação sobre essas normas podem prejudicar 

tanto os próprios Delegados quanto todo o Comitê. 

  

Durante a simulação é indispensável que os senhores tenham um 

comportamento diplomático pois só assim estaremos em um ambiente aparente ao 

das Nações Unidas. A política externa de sua representatividade deverá ser 

cumprida, e o respeito pela organização e pelos outros participantes deverá ser 

primordial durante o evento. 

  

                Em caso de qualquer dúvida sobre este Guia, entre em contato 

através do e-mail da organização: secretariadopromun2019@gmail.com 

  

  

Cordialmente, 
  

João Pedro Muhlbauer 
Secretário Executivo 
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Giovanna Gasparin Vizaco 
Secretária Acadêmica 

  
Victória Belloni 

Secretária Administrativa  
 

 

  Introdução 

  

1. Progressão Model United Nations 

 

O ProMUN é uma simulação da ONU organizada por estudantes do ensino 

médio do Colégio Progressão. Inspirados por diversas simulações reconhecidas em 

âmbito nacional e internacional, o evento visa oferecer diversos pontos de vista 

sobre temas internacionais para desenvolver o pensamento crítico dos alunos 

através de uma aprendizagem significativa com questões que abrangem o âmbito 

internacional. Ao decorrer das discussões, serão desenvolvidas convicções e 

questionamentos, que levarão a reflexão de maneiras para transformar a realidade. 

  

  

2. Códigos e regras referente ao Debate 

  

Nessa seção serão apresentadas regras que dizem respeito ao funcionamento das 

discussões e organização dos comitês, dessa forma, será explanado sobre a função 

da agenda, do quórum e como discursar. 

Todas as regras apresentadas regem todos os comitês do PROMUN, devendo ser 

respeitada por todos os participantes no decorrer do evento. 

  

2.1 Regras Gerais 

  

·        Dentro do evento, não será permitido o consumo e a posse de álcool, tabaco e 

quaisquer outras substâncias ilícitas, independentemente da faixa etária do(s) 

participante(s). Além disso, caso seja percebido pela organização do evento que o 

participante se encontra em condições de embriaguês, os pais serão notificados. 
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 Durante todas as atividades, exceto nas festas e atividade programadas, 

serão obrigatórios os trajes sociais. Assim sendo, são considerados trajes sociais: 

camisa e calça social, blazer, paletó, terno, tailleur, smoking, vestidos, saias, 

sapatos sociais, sapatos de salto alto, sapatilhas, mocassins e docksides. 

Salientamos que vestidos e saias devem estar, no máximo, 3 dedos acima do 

joelho. 

 

·        Nossas Mesas Diretoras são soberanas e imparciais, portanto, todos os 

delegados terão direito de voz e voto em questões procedimentais dentro dos 

comitês. Além disso, os diretores poderão, caso acreditem ser necessário, propor ao 

comitê a mudança do tempo de discurso de cada delegado, o encerramento do 

debate do tópico em discussão, adiamento e até mesmo a suspensão da sessão. 

 

Nenhum delegado ou representante deve dirigir a palavra ao comitê sem 

antes haver sido previamente autorizado pela Mesa Diretora. Outrossim, não será 

permitido aos delegados fazer uso de documentos e discursos oficiais como se 

fossem próprios ou escrever uma carta como chefe de Estado, uma vez que isso se 

caracteriza como plágio. 

·         Havendo a necessidade, os secretários poderão interromper o fluxo normal 

dos debates para se pronunciarem, por escrito ou oralmente, ou, ainda, permitirem o 

pronunciamento de alguma outra representação. 

·         Perante situações emergenciais, o comitê deverá permanecer reunido até que 

as questões sejam resolvidas, não sendo permitido o contato com qualquer meio 

externo. Após uma resolução ser adotada sobre a situação, o debate retornará ao 

momento em que foi interrompido. 

 

2.2. Quórum 

  

As seções do debate dentro de cada comitê só poderão ser abertas, dentro do 

horário já estabelecido, se houver no mínimo um terço (1/3) dos participantes 

credenciados. 

Se o quórum mínimo não houver sido alcançado após 30 minutos do horário 

previsto para o início da sessão, a Mesa Diretora tem total autonomia para iniciar os 

debates. 
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A presença da maioria qualificada (2/3 dos delegados) é imprescindível para 

que que qualquer decisão substancial seja tomada. 

Para a verificação do quórum presente, a mesa diretora fará uma chamada, 

em ordem alfabética, das representações. Os delegados poderão declarar-se como 

presente ou presente e votante. Caso o delegado se declare presente e votante, 

não terá o direito de abster-se nos processos de votação realizados durante a 

sessão. Os delegados que se declararem somente presente poderão abster-se na 

votação de questões substanciais. 

  

2.3. Maiorias 

  

No decorrer das seções, haverá questões substanciais e procedimentais que 

deverão ser aprovadas pelas delegações. Para algumas, a aprovação é feita 

através da maioria simples, porém em outras, mediante a maioria qualificada. 

A maioria simples equivale ao primeiro inteiro acima da metade do quórum 

presente, enquanto que a maioria qualificada é equivalente ao inteiro igual ou 

acima de dois terços (⅔) do quórum presente. 

 

3. Discurso 

 

Para que os Delegados façam o uso da palavra, é necessário que a Mesa 

Diretora os reconheça. Dessa forma, os discursos poderão ser feitos em momentos 

e com objetivos diferentes: 

Discurso Inicial:  

Na primeira sessão dos comitês, os delegados farão seus discursos iniciais, 

cujo intuito é apresentar as considerações primárias de cada Nação presente. 

Essa fala pode ser apenas a leitura do Documento de Posição Oficial (DPO), 

como também um complemento que reforce tal juízo. 

A linguagem a ser utilizada nesse momento deve estar de acordo com a norma 

culta da língua portuguesa durante os três minutos disponibilizados pela Mesa. 

Discurso à grega:  

Uma forma de debate moderado é o discurso à grega. Nessa circunstância, o 

Delegado que desejar a palavra deve demonstrar interesse levantando sua 

placa e esperar o reconhecimento da Mesa Diretora. Essa escolha é feita de 
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forma imparcial quanto às delegações, mas prioriza os países relevantes para 

a discussão em andamento. 

O tempo de discurso dos comitês do ProMUN 2019 será de um minuto, 

embora uma moção para alteração do tempo de discurso possa ser feita. O 

tempo será marcado pela Mesa através de um martelo, onde uma martelada 

significa  dez segundos restantes e duas marteladas, seu esgotamento. 

Caso o delegado tenha concluído seu discurso e ainda lhe restar tempo, esse 

deverá cedê-lo a Mesa ou a algum delegado. O delegado que tiver o tempo 

cedido pode o aceitar ou não após o conhecimento de quantos segundos lhe 

restam. 

 

4. Protocolos Procedimentais 

 

4.1. Questões 

 

Questão de Ordem:  

Quando algum delegado notar alguma postura questionável por parte da Mesa 

Diretora quanto às regras e procedimentos estabelecidos nesse guia ou à condução 

dos debates, esse poderá solicitar a questão de ordem. 

Questão de Dúvida:  

Essa questão deverá ser levantada com o surgimento de incertezas quanto ao 

procedimento do debate e quaisquer trabalhos do comitê. 

Questão de Privilégio Pessoal:  

Poderá ser solicitada quando o delegado sentir algum incômodo quanto ao discurso 

alheio - como dificuldades de escutá-lo ou ofensas pessoais. Essas são as únicas 

situações em que um discurso pode ser interrompido.  

Também é aceita uma questão de privilégio pessoal quanto algum desconforto físico 

- como sentir frio e assim solicitar a alteração do estado do ar-condicionado. Nesse 

caso, a questão só será aceita quando a Mesa perguntar se existe alguma questão 

ou moção. 

 

4.2. Moções 
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É um instrumento que pode ser utilizado pelos delegados para modificar, de 

alguma maneira, a estrutura das discussões, podendo ser submetidas à 

consideração da Mesa e/ou à votação. 

Moção para alteração do tempo de discurso:  

Quando um delegado julgar como insuficiente o tempo de discurso estipulado, 

poderá então solicitar tal moção e indicar quanto tempo será adicionado. O comitê 

então entrará em processo de votação por maioria simples. 

Moção para leitura de documento:  

No momento em que um documento for entregue aos delegados, caso a Mesa já 

não tenha cedido o tempo de leitura, esses poderão pedir essa moção e indicar o 

tempo que ache necessário. Cabe aos Diretores aprová-la. 

Moção para consulta geral:  

Caso um delegado tenha uma dúvida quanto à opinião dos demais delegados sobre 

o tema em discussão, esse poderá solicitar uma moção para consulta geral. A 

pergunta será respondida por levantamento de placas, ou seja, com “sim (favorável) 

ou não (contrário)”. Esse processo tem como objetivo agilizar o fluxo dos debates, 

visto que não tem a burocracia dos discursos à grega. 

Moção para debate não moderado:  

Visa a suspensão temporária do modo de debate à grega para que a negociação 

entre os delegados aconteça sem a moderação dos diretores. O delegado que 

solicitar essa moção deverá indicar tempo e justificativa aos diretores que, após 

aprovação prévia, entrarão em processo de votação com o comitê. Para que essa 

moção passe, a maioria simples deve ser favorável. 

Moção para introdução de proposta de resolução:  

Essa moção pode ser solicitada pelos signatários do documento quando todos os 

delegados possuírem ciência desse. Após a aprovação automática da Mesa, é 

preciso que um dos signatários a leia em voz alta para todo o comitê. Inicia-se então 

o debate paralelo quanto a proposta. 

Moção para introdução de proposta de emenda:  

Caso exista alguma consideração a ser acrescentada na proposta de resolução, um 

delegado poderá solicitar essa moção. Tendo, todos os delegados, noção da 

proposta de emenda, a Mesa acatará automaticamente a moção. 
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Moção para votação da proposta de resolução:  

Um dos delegados deve solicitar a moção para que a proposta seja concluída. É 

preciso que a maioria simples dos delegados seja favorável essa para que seja 

aprovada. 

Moção para adiamento de sessão:  

Essa moção poderá ser requerida a partir dos últimos quinze minutos de cada 

sessão e resulta na suspensão temporária dos debates até o horário da sessão 

seguinte. Requer maioria qualificada para a aprovação - ainda que a Mesa possa 

acatá-la automaticamente. 

 

  

Documentos 

 

Todos os documentos devem ser entregues a Mesa Diretora e aprovados por 

essa antes de serem usados (como, por exemplo, lidos em um discurso). Tal 

documento deve conter ao menos um signatário, que não obrigatoriamente 

concorde com seu conteúdo. 

 

1. Documento de Posição Introdutória (DPI) 

Deve ser entregue aos Diretores, obrigatoriamente, por todos os delegados 

participantes, o Documento de Posição Introdutória (DPI), que consiste nas 

considerações precedentes ao debate. Durante os dias de debate, os DPIs alheios 

estarão disponíveis para consulta. 

Deve conter, no cabeçalho do texto:  

O brasão do país representado, o nome oficial e o tema do comitê vigente, o nome 

oficial da representação (como República Federativa do Brasil e não apenas Brasil) 

e o nome da delegada ou delegado. 

No corpo do texto:  

A política externa e o posicionamento de sua Nação, além dos principais acordos 

com outros países. 

Ao final do texto:  

A assinatura do delegado, seu nome e sua representação oficial. 

 

Ao final do Guia poderão ser encontrados exemplos de DPIs. 
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2. Documento de Trabalho 

 O Documento de Trabalho tem duas funcionalidades: trazer a tona um 

documento já existente externo ao comitê (em caso de alguma delegação desejar 

fazer uso em seu discurso) ou registrar o que fora debatido até o momento. 

 

3. Carta Oficial 

 Caso a delegada ou o delegado ache necessário, uma Carta Oficial poderá 

ser enviada a alguma instituição ausente no comitê (como, por exemplo, o 

presidente da Nação), com o objetivo de sanar dúvidas quanto a seu 

posicionamento sobre determinado assunto. O contrário também poderá ocorrer, ou 

seja, o chefe de estado poderá entrar em contato com a diplomata ou o diplomata 

oficial para indicar alguma ordem. 

 A Mesa Diretora fará a intermediação das cartas. 

 

4. Comunicados e Artigos da Imprensa 

Durante as sessões, alguns comunicados poderão ser entregues pela Mesa, 

contendo diversos tipos de informações. Além disso, o Comitê de Imprensa também 

poderá enviar artigos para o comitê. Os dois documentos, assim que todas as 

pessoas os tiverem em mãos, terão um tempo estipulado a serem lidos, sendo esse 

estipulado pela mesa. 

5. Correio Diplomático 

 Caso alguma delegada ou delegado deseje entrar em contato com um colega 

durante um discurso alheio, deverá então escrever um bilhete contendo a 

informação, para que assim não atrapalhe o andamento do debate. Como um 

escrito informal e inviolável, não precisará de signatário e poderá ser passado de 

“mão em mão” ou entregue a algum staff para que esse faça a intermediação. 

 

6. Proposta de Resolução 

 Após a negociação, os grupos deverão redigir um documento final em que 

serão apresentados os pontos do acordo que foram decididos por consenso. A 

proposta deve conter cláusulas preambulares, ou seja, considerações que 

antecedem as decisões e, em seguida, as decisões em si - lembramos que os 

comitês do ProMUN 2019 são recomendatórios, ou seja, não existem ações 
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forçosas nas propostas de resolução, cabendo ao país em questão tomar a decisão 

em pauta. 

 O documento deverá ser redigido por algum delegado voluntário, podendo 

utilizar da Sala de Pesquisas para tal (ainda que seja recomendado o uso de um 

computador pessoal, visto que o número de computadores oferecidos pelo colégio 

será limitado) e deverá conter ao menos cinco signatários. 

Ao ser entregue à Mesa, algum dos delegados deverá solicidar a Moção para 

Introdução de Proposta de Resolução. Caberá a Mesa acatar ou não a moção e, 

sendo acatada, o comitê entrará em processo de introdução da proposta de 

resolução. Assim sendo, um dos signatários deverá ler o documento para os demais 

presentes. Em seguida, o comitê entrará em discussão sobre o documento em 

questão. 

Caso alguma delegação não concorde com algum ponto da proposta ou 

deseje acrescentar algo, poderá solicitar a Moção para introdução de proposta de 

emenda. A delegada ou delegado deverá então ler seu texto para o comitê ou 

indicar qual parte deseja excluir. Em seguida, as delegações votarão contra ou a 

favor da emenda. O Guia de Regras não prevê um número máximo de propostas de 

emenda, ainda sim, a Mesa poderá não acatá-las se o tempo da última sessão 

estiver próxima de acabar. 

Finalizadas as propostas de emenda, caso existam, o comitê voltará ao fluxo 

de debate quanto à proposta de resolução e, assim, um dos delegados deverá 

solicitar a Moção para votação da proposta de resolução. Em caso de maioria 

qualificada com voto favorável a proposta, declara-se o encerramento definitivo das 

sessões. 

 

 

 

Exemplo: 

 

 

Questão de Aspectos Legais tais como o reconhecimento e a promoção 

de direitos básicos à comunidade LGBTQ+ - Conselho de Direitos 

Humanos (CDH) 

 

Reafirmando a importância da garantia de Direitos Básicos à vida para os que 
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se encontram na comunidade afetada, 

 

Reconhecendo o papel do Conselho para a promoção dos Direitos Humanos e 

a consolidação destes para fomentar um futuro com maior dignidade para 

todos os integrantes da comunidade LGBTQ+, 

 

O Conselho de Direitos Humanos, 

 

1. Recomenda às nações, as quais tal medidas vigoram, a retirada de leis 

punitivas à comunidade LGBTQ+. 

1.1 Embora a recomendação seja para quaisquer punições, dá enfoque às 

prisões perpétuas e penas de morte. 

1.2 O prazo estipulado para as ações de enfoque é de dez (10) anos. 

 

2. Incentiva a adoção de Organizações Não-Governamentais, como ILGA e 

Grupo Gay da Bahia, por países membros, reconhecendo que essas são 

de suma importância para o desenvolvimento das nações. 

 

3. Fomenta, nas nações que ainda não reconhecem o grupo em pauta, que 

os reconheçam, para que, dessa forma, estes gozem de direitos 

básicos, vida e liberdade. 

 

Reafirmando a necessidade da garantia de Direitos Essências para o melhor 

enquadramento da comunidade em pauta em suas devidas nações, 

 

O Conselho dos Direitos Humanos, 

 

1. Recomenda aos países que não permitem a mudança de nome, acerca 

dos indivíduos transexuais, que legalizem a alteração deste, procurando 

evitar a exigência de cirurgia. 

 

2. Recomenda aos países que exigem cirurgia para a mudança de nome, 

que haja uma flexibilização de tal medida. 

 

 

 

 

 

 

A seguir, disponibilizamos uma série de verbos auxiliares para a escrita da 

proposta de resolução: 
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Aclamar  

Aconselhar  

Acreditar  

Agradecer  

Almejar  

Ambicionar  

Apetecer  

Aplaudir  

Apontar  

Aprovar  

Aspirar (a)  

Buscar  

Clamar  

Cobiçar  

Conclamar  

Condecorar  

Condenar  

Confiar  

Congratular 

Considerar  

Contemplar  

Crer  

Criar  

Decidir  

Declarar  

Deliberar  

Demonstrar  

Desejar  

Destacar 

Determinar 

Efetuar 

Elogiar 

Encaminhar 

Encorajar 

Endossar 

Enfatizar 

Esperar 

Estabelecer 

Estimular 

Estipular 

Evidenciar 

Exaltar  

Exigir  

Exortar 

Expressar  

Exprimir  

Formar 

Fundar 

Gerar 

Guiar 

Incentivar  

Incitar 

Indicar 

Instituir  

Lamentar 

Louvar 

Manifestar  

Mostrar  

Nortear  

Notar 

Observar 

Oferecer 

Orientar 

Parabenizar 

Pedir  

Perceber 

Precisar 

Propor 

Querer 

Reafirmar 

Realizar 

Receitar 

Reclamar 

Recomendar  

Reconhecer 

Refutar 

Requerer 

Ressaltar 

Revelar 

Salientar 

Sublinhar 

Sugerir 

Urgir  

Ver 

Visar (a)  

Pôr em evidência 

Estar ciente de  

Estar consciente  

Tomar nota 

Ter em vista  

Ter a intenção de 

Levar em conta 

Levar em consideração 

Partir do princípio  

Notar com grande 

preocupação 

Ver com preocupação  

Dar origem a  
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Exemplo de DPI: 

 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

“A Ausência de Direitos Humanos nas Favelas ao Redor do Mundo” 

República Democrática e Popular da Argélia 

Mariana Darwich Gomes 

  

 Reconhecendo a relevância da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 

importância do cumprimento dessa em todo o território mundial, a República Democrática e 

Popular da Argélia, membro  da Liga dos Estados Árabes, da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) e concernida com a igualdade social e política de sua 

população, admite como sendo de excepcional importância as questões debatidas neste 

comitê, referentes à ausência de direitos humanos nas favelas ao redor do mundo. 

  Os processos de favelização corroboram para a desunião popular e para a segregação 

social na Argélia e ao redor do mundo. O Estado argelino, atualmente representado pelo 

Presidente da República Abdelaziz Bouteflika, busca, desde sua independência, amenizar 

quaisquer situações de instabilidade por meio de ações voltadas para o fortalecimento popular 

e para a integração universal de seu povo. Assim, no presente debate, serão buscadas 

soluções que proponham a manutenção dos direitos dos argelinos e prezem por sua aliança. 

  O Ministério das Relações Exteriores da Argélia se compromete, portanto, com a 

discussão imprescindível supracitada e declara engajamento absoluto para que o problema em 

questão seja minimizado em escala mundial. Com isso, espera-se igual empenho das demais 

nações para que haja garantia dos Direitos Humanos Universais de forma igualitária e justa a 

todos. 

     Em suma, a República Democrática e Popular da Argélia, em compromisso com os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), com a Declaração de Vancouver sobre os 

Povoamentos Humanos (Habitat I), com a Carta da Terra, com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), se 

posiciona a favor de uma sociedade global igualitária, solidária, sustentável, dignificada, 
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unida, respeitosa e empática. Para tal, a nação argelina se dispõe dentro das contribuições que 

a forem cabíveis, objetivando o bem da família humana. 

         Atenciosamente, 

  

Mariana Darwich Gomes 

Representante da República Democrática e Popular da Argélia no Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento 
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O Guia de Regras do ProMUN 2019 foi inspirado em diversas simulações como o 

PoliONU e a Sinus. Além disso, nos baseamos nas regras de procedimento do 

UN4MUN. 


