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1. Apresentação 

 

O presente documento tem como finalidade apresentar o Modelo 

Diplomático do ONU Jr, suas funções, estruturas e objetivos, em especial o 

Projeto de Escola Pública desenvolvido pela Secretaria Social. 

 

Além da descrição acerca do modelo, neste documento constará o edital 

contendo as informações das inscrições, critérios de seleção e outras 

informações pertinentes para as/os candidatas/os ao PEP. 

 

Sendo assim, depositamos nossas esperanças nesta 17ª Edição do ONU Jr, 

para que o evento possa ser cada vez melhor, mais inclusivo e diversificado, 

preocupando-se sempre com todas as estruturas que envolvem o 

acontecimento desse grande modelo, um dos maiores e mais tradicionais do 

gênero no Brasil, existente desde 2003. 

 

Atenciosamente, 

 

Jorge L.S. Amaral 

Secretário Social 

jorgels@id.uff.br 

21 97919-2043 

 

Secretaria Social do XVII ONU Jr. 

secretariasocial.onujr@gmail.com 

onujr@onujr.com 
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2. Conhecendo 

 

2.1 Modelo das Nações Unidas 

 

O objetivo geral dos modelos das Nações Unidas é expor os estudantes ao 

ambiente diplomático encontrado nos foros nos quais é conduzida a política 

internacional. Constituem-se de breves conferências simuladas, com quatro 

dias de duração, nas quais alunas/os de diversas instituições de ensino médio 

reproduzem os procedimentos de negociação, tanto formais quanto informais, 

como observados no âmbito dos mais importantes organismos internacionais.    

A participação ocorre por meio de delegações formadas por estudantes, 

denominados delegadas/os, que buscam compreender a política externa do 

país representado e conceber estratégias e planos de ação, a partir dos quais 

negociam com aliados e adversários, solucionam conflitos, preparam projetos 

de resolução e aprendem as regras procedimentais pré-estabelecidas. Os 

estudantes devem emular o trabalho de diplomatas da nação designada, 

atuando nos órgãos e comitês oferecidos pela organização do modelo. Assim, 

os membros de uma determinada delegação atuam em diversos foros, com 

tópicos de debate diferentes, utilizando regras de procedimento específicas.   

Iniciado o debate, os delegadas/os negociam as questões pré-determinadas 

ou, até mesmo, situações hipotéticas de crise internacional. Essa forma de 

simulação permite que os delegadas/os se aventurem pelo complexo mundo da 

diplomacia e da alta política, buscando desenvolver suas capacidades de 

negociação e argumentação, como fazem os diplomatas diante das grandes 

tensões internacionais. 
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2.2 ONU Jr. 

 

O ONU Jr. é, normalmente, o primeiro modelo para estudantes de Ensino 

Médio, sendo assim, o primeiro em sua categoria, tanto na questão de valor 

atribuído à marca, quanto no quesito da qualidade da simulação, em si. 

Realizando a sua 17ª edição, o ONU Jr. é promovido por estudantes cursando 

o ensino superior em diferentes universidades do Brasil, públicas e privadas. 

Não visa ao lucro, mas, sim, a sua simples manutenção como evento anual.     

Quem participa da simulação alarga a sua visão de mundo, aprendendo, na 

prática, o valor e a necessidade de se respeitar a diversidade e ser tolerante. 

Além disso, o modelo contribui para a maior compreensão da forma como 

ocorrem as relações políticas e o funcionamento do sistema de relações 

internacionais, reverberando para os países. 

Acreditamos que, além de difundir conceitos, valores e princípios 

propagados pelas Nações Unidas, o ONU Jr. tem o dever de auxiliar 

estudantes no desenvolvimento da pesquisa acadêmica; apresentar o estudo 

como algo lúdico, não apenas como uma obrigação formal. Com isso, 

proporcionamos o prazer pela busca do conhecimento, como uma aventura 

estimulante. Ademais, apesar de contarmos com a presença das/os 

professoras/es orientadoras/es durante todo o modelo, as/os estudantes são 

levados a assumir uma postura propositiva independente, com base nas 

informações obtidas durante sua pesquisa. São encorajados e acompanhados 

de perto, porém com independência de atuação.    

Procuramos, dessa forma, proporcionar a mais realista simulação da ONU, 

oferecendo aos estudantes a chance de troca de ideias e conceitos, bem como 

uma oportunidade de desenvolver a sua capacidade crítica. Nos propomos a 

criar um ambiente que lhes permita, ao atuarem como delegadas/os, discutir 

tópicos de relevância internacional da maneira mais verossímil possível.    
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2.3 Estrutura do ONU JR 

 

GERAL 

Secretária Geral: Rebeca Vitelbo 

Vice-Secretário Geral: Emanuel Cunha 

 

SOCIAL 

Secretário Social: Jorge L.S. Amaral 

● Diretoria de Enfermagem 

● Diretoria Psicossocial 

● Diretoria Social 

 

ACADÊMICO 

Secretário Acadêmico: João Pedro Oliveira 

Coordenadoras Acadêmicas: Brune Medeiros e Maria Clara Mendes 

● Diretoria de Comitês 

 

ADMINISTRATIVO 

Secretária Administrativa: Eduarda Oliveira 

Coordenadora Administrativa: Ariel Nascimento 

● Diretoria Artística 

● Diretoria de Comunicação 

● Diretoria de Eventos 

● Diretoria de Logística 

● Diretoria Organizacional 

Staff´s 

● Diretoria de Suplementos 
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2.4 Secretaria Social 

 

Dentro do ONU JR, surge a Secretaria Social que visa ao fomento da 

inserção e integração social, garantindo a participação dos diversos 

estudantes, combatendo a intolerância, discriminação e violência, tanto física 

como simbólica. 

Nessa perspectiva, atuamos com dois programas, o PIS – Projeto de 

Integração Social – e o PEP – Projeto de Escola Pública –, que dá a 

oportunidade aos estudantes das escolas públicas de ingressarem em um 

universo pedagógico, político e social muitas vezes distante de suas vivências. 

Desta forma, a Secretaria Social, além de estabelecer a inserção dos 

estudantes da rede pública, tem também por compromisso potencializar o 

desenvolvimento dos mesmos antes do evento, preparando-os para um melhor 

rendimento dentro da diplomacia simulada, estudando de forma produtiva e 

didática todo o guia, comitê e as regras estabelecidas pela organização.  

Além disso, é uma Secretaria que visa à promoção da igualdade e justiça 

social para todos os participantes, visando não só ao desenvolvimento 

intelectual, mas também ao desenvolvimento humano. Nossas ações serão 

pautadas também para garantir que durante a realização do evento não 

ocorram casos que faltem respeito à dignidade humana, independente de raça, 

gênero, sexualidade, credo ou outros, não sendo tolerada nenhuma violência a 

quaisquer delegadas/os.   
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2.5 Comitês 

 

Comitê é um grupo de pessoas destacadas de um grupo maior (como um 

partido, uma associação ou países), geralmente com poderes deliberativos ou 

executivos, ou seja, com força para tomar decisões em nome dos demais. São 

figuras de organização comuns em entidades de cunho político, como partidos, 

governos, parlamentos, sindicatos, movimentos sociais, nos quais o poder de 

decisão é delegado a um grupo que representa os interesses da coletividade, 

em vez de ser entregue a um único indivíduo.  

Os comitês/temáticas desta edição são: 
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2.6 Cronograma 

 

Planejamento das atividades para a atual edição. 
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2.7 Estimativa do público-alvo 

 

Entre delegadas/os, professoras/es orientadoras/es, convidadas/os e 

parceiras/os, aproximadamente 400 pessoas estarão presentes nessa 17ª 

edição que acontecerá na UFF – Universidade Federal Fluminense, campus 

Gragoatá.   

Além dos representantes apoiados pelos projetos sociais, participarão do 

XVII ONU Jr. estudantes de escolas particulares e da rede pública. Além disso, 

pelo grande número de seguidores nos veículos de comunicação e ampla 

divulgação, em algumas ocasiões somos surpreendidos com a participação de 

estudantes de diversos outros estados.  A faixa etária dos participantes está 

entre 14 e 18 anos.   

Na Web, o ONU Jr. se faz presente através do Facebook 

(www.facebook.com/onujr/), com mais de 5.000 curtidas, no Instagram e 

Twitter: @onujr e de seu site, na URL www.onujr.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.onujr.com/
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3. Edital do PEP – Projeto de Escola Pública 

 

3.1  Objetivos do PEP: 

    O projeto tem por objetivo inserir novos sujeitos em contato direto com o 

mundo diplomático, denominando os mesmos como delegadas/os de comitê. 

Além disso, é possível destacar que os estudantes estarão expostos aos foros 

nos quais serão conduzidos a política internacional. Esse projeto visa ao 

crescimento dos estudantes secundaristas e provoca a curiosidade de 

conhecer novos países, culturas, modos e costumes, religiões, economias, 

estrutura política e social. Ademais, permite que os delegadas/os estejam cada 

vez mais engajados e articulados para debater e solucionar questões em torno 

do globo. 

 

3.2  Como funciona: 

    O Projeto de Escola Pública (PEP) concede a estudantes a inscrição 

gratuita para participar no modelo diplomático do ONU Jr., fazendo com que 

ampliem sua visão de mundo, aprendendo na prática a necessidade de 

respeitar e ser tolerante no que tange à diversidade.  

     Quem participa do PEP arca com seu transporte, alimentação (exceto 

durante os intervalos, pois há coffee break) e sua vestimenta, seguindo o 

código de vestimenta (ou "dress code") recomendado pelo evento (caso não 

tenha a vestimenta, há a possibilidade de sinalizar para a organização que 

buscará formas de auxiliar a/o participante). 

 

3.3  Como participar: 

    O PEP é aberto para todas as escolas públicas, tendo como foco a/o 

estudante de Ensino Médio regularmente matriculado no ano letivo de 2019, 

mas para participar e ganhar sua inscrição gratuita, basta seguir alguns passos 

de seleção estabelecidos pela Secretaria Social.  

O primeiro deles é bem simples, basta completar um formulário 

(https://forms.gle/1cjgLGmMNgXv9jA67) com seus dados pessoais e responder 

algumas questões, receberemos inscrições a partir de 00h00m do dia 21 de 

julho até 23h59m do dia 11 de agosto de 2019. 

Se necessário for, entraremos em contato para uma entrevista via 

Skype, WhatsApp ou ligação para conhecermos um pouco mais das/os 

possíveis futuras/os delegadas/os 

https://forms.gle/1cjgLGmMNgXv9jA67
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3.4  Critérios de Seleção 

Os critérios de seleção têm como objetivo tornar justo e transparente o 

processo de escolha das/os candidatas/as com base naquilo que foi 

respondido no formulário. As/os candidatas/os estarão sendo avaliadas/os 

tanto pela Diretoria Social quanto pela Diretoria Psicossocial. 

Vale ressaltar que o ONU Jr. busca diversificar cada vez mais o seu perfil e 

principalmente incluir quem tem menos oportunidades, sendo assim, as/os 

candidatas/os serão avaliadas/os por gênero, cor ou raça (segundo o IBGE), 

primeira(s) participação(ões), condições financeiras e redação como 

instrumento avaliativo opcional da/o participante que poderá ser utilizado para 

desempate, se for o caso. 

 

3.5  Resultados 

Os resultados serão enviados por e-mail até às 23h59m do dia 17 de 

agosto de 2019. Caso você tenha sido selecionada/o, aguarde contatos 

posteriores da organização para que você saiba qual será a delegação que irá 

representar, bem como o comitê em que ficou. 

Uma vez selecionada/o, pedimos que envie imediatamente para o e-mail: 

secretariasocial.onujr@gmail.com com o seguinte assunto: PEP 2019 | ONU 

Jr., para que possa ser efetivada a sua vaga, os seguintes documentos: 

1. Cópia de um documento de identificação com foto e validade em todo o 

território nacional reconhecida por Lei federal – por exemplo: Carteira de 

Identidade (RG), Passaporte, Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de 

Trabalho.   

Obs: Em casos excepcionais de não possuir documentos com foto, será 

aceita a apresentação de Certidão de Nascimento.   

 

2. Declaração de matrícula no Ensino Médio em instituição de ensino 

público (Municipal, Estadual ou Federal) assinada e com validade no mês. 

 

3. Cópia de um documento de identidade com foto e validade em todo o 

território nacional reconhecida por Lei federal da/o responsável legal, assim 

como autorização assinada pelo mesmo para participação do XVII ONU Jr.  

conforme modelo abaixo: 

 

mailto:secretariasocial.onujr@gmail.com
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AUTORIZAÇÃO  

 
 

Eu, _________________________________________________________, 

RG ___________________, CPF ________________________, responsável 

por ___________________________________________________, autorizo 

a participação dela/e no XVII ONU Jr. na Universidade Federal 

Fluminense em Niterói/RJ, nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2019.  

Estou ciente ainda que eventuais despesas com alimentação, vestimenta, 

transporte e/ou hospedagem são de inteira responsabilidade da/o 

participante, bem como o termo de responsabilidade e de condições de 

saúde. 

 

 

_______________________________ 

assinatura 

 

 

__________________, ______, de ________________________ de 2019 

         (cidade/UF)              (dia)                             (mês) 
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4. Considerações finais 

 

Qualquer caso omisso neste documento será resolvido pelo Secretariado do 

XVII ONU Jr.. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Jorge L.S. Amaral 

Secretário Social 

jorgels@id.uff.br 

21 97919-2043 

 

Secretaria Social do XVII ONU Jr. 

secretariasocial.onujr@gmail.com 

onujr@onujr.com 

 

mailto:jorgels@id.uff.br
mailto:secretariasocial.onujr@gmail.com
mailto:onujr@onujr.com

