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REGRAS GERAIS DE PROCEDIMENTO 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Regra 1 – Escopo 

Essas regras se aplicam a todos os comitês para ensino médio do FACAMP Model 
United Nations (FAMUN), à exceção dos casos em que os comitês exigem regras 
especiais de procedimento, as quais têm precedência sobre essas. Tais regras 
gerais devem ser consideradas adotadas já antes das sessões, e nenhuma outra 
regra de procedimento deve ser aplicada. 

 

Regra 2 – Idioma 

O idioma oficial dos comitês para o ensino médio é o português. Os delegados não 
têm permissão de se pronunciar ao Presidente da sessão, aos organizadores ou 
aos demais delegados em outro idioma que não o oficial. 

 

Regra 3 – Delegações 

Cada delegação será representada por um ou dois delegados em cada comitê de 
que faz parte, de acordo com o número previamente estabelecido pela 
organização do evento. Os delegados alocados em um comitê devem permanecer 
nele durante toda a conferência.  

 

Regra 4 – Credenciais 

Os nomes de todos os membros da delegação devem ser submetidos à 
organização antes do início do evento. Todas as delegações devem ter suas 
credenciais para participar da conferência. 

Presume-se que todos os delegados têm a autoridade diplomática necessária para 
discutir as principais questões debatidas nos comitês e para votar nelas. As 
instruções e poderes dados a todos os delegados não lhes permitem declarar 
guerra, assinar ou denunciar tratados, impor sanções ou realizar qualquer ação 
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que não seja estritamente da competência de seu comitê, a não ser que outro 
procedimento seja determinado pelo Presidente da sessão. 

 

Regra 5 – Deveres gerais dos delegados 

Delegados têm o dever de respeitar as decisões do Presidente da sessão, de pedir 
a palavra antes de qualquer pronunciamento, de defender os interesses de seu 
país, de atuar de acordo com a política externa dele e de agir com decoro 
diplomático a todo o momento.  

 

Regra 6 – Deveres gerais da organização 

O Secretário-Geral é o mais alto membro da organização e pode designar algum 
outro membro da organização para agir em seu lugar durante a conferência. 
Juntamente com os outros secretários, ele deve coordenar todos os trabalhos 
durante a conferência. O Secretário-Geral ou qualquer membro designado por ele 
podem se pronunciar tanto oralmente quanto por escrito sobre qualquer tema de 
qualquer comitê.  

As decisões da equipe organizadora do evento são finais e irrevogáveis. 

 

Regra 7 – Deveres gerais da Mesa 

A Mesa será composta pelo Bureau (formado pelo Presidente e pelo Relator) e 
pelo(s) secretário(s).  

7.1 Deveres do(a) Presidente 

São deveres do(a) Presidente, além do que lhe for designado em outros 
itens dessas regras, (a) declarar a abertura e o encerramento das 
atividades de cada comitê, (b) conduzir o debate garantindo o respeito às 
regras de procedimento, (c) garantir aos representantes o direito de fala, 
(d) atender às perguntas e anunciar decisões, (e) decidir sobre as questões 
de ordem, (f) manter a ordem em todas as sessões, (g) anunciar ao comitê 
a suspensão da sessão, e (h) anunciar ao comitê o adiamento do debate. 
Além disso, o(a) Presidente pode, sempre que julgar necessário, limitar o 
tempo de discurso dos representantes, limitar a quantidade de 
intervenções de cada representante e determinar o fechamento da lista de 
oradores.  
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Quando o Presidente não estiver presente ou disponível, ele poderá indicar 
outro membro da Mesa para assumir suas funções. 

 

7.2 Deveres do(a) Relator(a) 

São deveres do(a) Relator(a), além do que lhe for designado em outros 
itens dessas regras: (a) registrar toda a atividade do comitê, (b) elaborar 
um relatório final que expresse o processo de negociação e decisão do 
comitê, (c) manter sigilo sobre as informações coletadas nas consultas 
privadas, e (d) registrar os votos se assim for solicitado. 

 

7.3 Deveres do(s) secretário(s) 

São deveres do(s) secretário(s), além do que lhe(s) for designado em 
outros itens dessas regras: (a) receber, traduzir, imprimir e distribuir todos 
os documentos e relatórios produzidos pelo comitê, (b) elaborar a lista de 
oradores com base no interesse indicado pelos representantes, (c) prezar 
pela adequada execução das regras de procedimento, e (d) responder às 
notas enviadas pelos representantes. 

  

Regra 8 – Decisões da Mesa 

As decisões da Mesa do comitê são irrevogáveis e não estão sujeitas à discussão. 
Os membros da Mesa têm poder para substituir e interpretar as regras a fim de 
garantir a evolução dos trabalhos do comitê. 

 

Regra 9 – Plágio 

O plágio é entendido no escopo destas regras como o uso não reconhecido das 
palavras ou ideias de um outro indivíduo. Quando escreverem ou discursarem 
durante toda a sua participação na conferência, os delegados não têm permissão 
para usar fragmentos de documentos já existentes sem a referência adequada. 
Um participante flagrado plagiando algum documento será tratado de acordo com 
a gravidade da ação. A punição pode incluir a desqualificação para prêmios, a 
negação dos direitos de fala e/ou de voto, e/ou a possível exclusão da 
conferência. As medidas legais aplicáveis podem ser tomadas a critério da 
organização. 
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REGRAS GERAIS DE PROCEDIMENTO DAS SESSÕES DOS 
COMITÊS 

 

As regras gerais de procedimento das sessões dos comitês seguem a abordagem 
UN4MUN, desenvolvida pelo Departamento de Informações Públicas da 
Organização das Nações Unidas. Tais regras são uma adaptação das regras gerais 
de procedimento elaboradas pela World Federation United Nations Associations 
International Model United Nations (WIMUN).  

 

 

Questões gerais 

 

Regra 10 – Quórum 

O Presidente poderá declarar a sessão aberta e permitir o prosseguimento do 
debate quando, no mínimo, um quarto (arredondado pra cima) dos delegados 
registrados estiver presente. A presença de uma maioria simples de delegados 
registrados será necessária para que qualquer decisão seja tomada. 

O Presidente fará a chamada ao início de cada sessão, de modo a reconhecer a 
presença dos delegados. O Presidente informará o quórum aos delegados sempre 
que necessário. 

 

Regra 11 – Organização dos trabalhos 

No início da primeira sessão, o Presidente apresentará para o comitê a 
organização dos trabalhos em relação à divisão do tempo do mesmo entre sessões 
formais e informais.  

 

Regra 12 – Agenda 

A agenda de cada comitê será apresentada ao comitê pelo Presidente antes do 
início da sessão formal.  



 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Os delegados são encorajados a elaborar uma agenda informal para facilitar o 
fluxo do debate. 

 

Regra 13 – Discursos 

Nenhum delegado poderá se dirigir ao comitê sem ter a permissão prévia do 
Presidente. Esse chamará os oradores na ordem em que eles expressaram seu 
desejo de falar. O tempo de fala deverá ser estipulado anteriormente pelo 
Presidente. Quando o delegado tiver dez segundos restantes de tempo de fala, o 
presidente baterá o martelo uma vez. Quando o tempo expirar, o Presidente 
baterá o martelo duas vezes para sinalizar que o delegado deve encerrar sua fala.  

13.1 Não há cessão de tempo. 

13.2 Não há direito de resposta. Ofensas reais ou percebidas, ou 
inverdades, devem ser esclarecidas no curso normal do debate. 

 

Regra 14 – Questão de Ordem 

Durante a discussão de qualquer tema, o único ponto válido é a questão de ordem. 
Essa questão pode ser levantada se o delegado acreditar que as regras de 
procedimento não estão sendo aplicadas de forma adequada pelo Presidente. Tal 
questão não interrompe o discurso: o Presidente decidirá se aceita ou exclui a 
questão de ordem a seu critério. 

Ao levantar uma questão de ordem, o representante não poderá se pronunciar 
acerca do conteúdo da matéria sob discussão. 

Em muitos momentos da conferência, pequenos desvios da regra são 
deliberadamente realizados pelo Presidente em prol da dinâmica do debate.  
Nesses casos, os delegados não são encorajados a levantar questões de ordem, 
cujo caráter de confronto pode gerar um ambiente negativo para o comitê. 

14.1 Um outro uso da questão de ordem é a introdução de moções. Quando 
o Presidente pergunta ao comitê se há alguma questão de ordem, o 
delegado deve levantar a placa e, depois de reconhecido, indicar que sua 
questão de ordem é uma moção. 

 

Procedimentos relacionados ao fluxo do debate 
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Regra 15 – Fluxo do debate 

As sessões dos comitês são públicas a não ser que os representantes decidam, em 
situações excepcionais, realizar reuniões privadas. Todas as decisões tomadas em 
sessões privadas devem ser anunciadas na primeira sessão pública disponível.  

 

Regra 16 – Sessões formais 

A sessão formal é a primeira sessão do comitê e tem como objetivo apresentar as 
visões do Secretariado e dos delegados sobre o tema. Para tanto, as sessões 
formais são divididas em dois momentos: o diálogo interativo e o debate formal. 
Essa sessões são públicas.  

 

16.1 Diálogo interativo 

Nesse momento, o Secretário-Geral, ou um membro do Secretariado 
designado para ser seu representante, que tem interesse direto no tema do 
comitê (por exemplo: o representante do Departamento de Assuntos 
Políticos das Nações Unidas), será convidado para se pronunciar frente ao 
mesmo. Nesse pronunciamento, o convidado deverá apresentar aos 
delegados os principais pontos contidos no Relatório Geral do comitê (Guia 
B). Tal pronunciamento deverá ter seu limite definido pelas regras 
especiais de procedimento de cada comitê. Ao final do pronunciamento, o 
Presidente poderá aceitar perguntas direcionadas ao representante 
convidado. 

 

16.2 Debate formal 

Ao final do diálogo interativo, terá início o debate formal, organizado por 
meio de uma lista geral de oradores. O tempo de discurso será definido 
seguindo as regras especiais de procedimento de cada comitê. A ordem 
dos discursos será estabelecida ao longo do diálogo interativo, quando os 
delegados devem indicar ao secretário, por meio de notas, seu interesse 
em proferir um discurso na fase seguinte. Os discursos serão ordenados a 
partir da sequência de recebimento das notas. A lista de oradores é 
fechada e os discursos não poderão ser interrompidos.  

Regra 17 – Consultas informais 
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As consultas informais são de caráter privado, e são divididas em consultas 
formais-informais e informais-informais. 

   

17.1 Consultas formais-informais 

Nas consultas formais-informais, o debate será conduzido pelo Presidente 
do comitê e os delegados poderão expressar seu interesse em proferir um 
discurso por meio do levantamento de placas. O tempo de discurso será 
definido pelas regras especiais de procedimento de cada comitê. 

 

17.2 Consultas informais-informais 

Nas consultas informais-informais, a moderação está suspensa e os 
delegados podem debater livremente no tempo estabelecido no 
cronograma do comitê. Essas sessões terão duas fases: 

 

17.2.1 Consultas 

Nos períodos estabelecidos para consultas, a moderação do debate 
está suspensa e todos os delegados que compõem o comitê podem 
debater livremente sobre os temas em aberto, com o objetivo de 
avançar as negociações. 

Ademais, a elaboração do documento final começa nas consultas: 
espera-se que os delegados submetam versões para possíveis 
parágrafos do documento. Os procedimentos estão discriminados 
na regra 17.4, sobre a revisão das propostas.  

 

17.2.2 Coordenação em grupo 

Nos intervalos correspondentes à coordenação em grupo, os 
delegados serão separados em grupos negociadores e deverão 
definir sua estratégia de negociação com os demais grupos e 
membros do comitê, definindo prioridades e pontos de concessão. 
Os grupos negociadores serão indicados nas regras especiais de 
procedimento de cada comitê. O tempo destinado à coordenação 
em grupo será informado na organização dos trabalhos do comitê. 

17.3 Introdução de propostas (rascunhos) 
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Rascunhos de documentos deverão ser submetidos, por escrito, ao 
secretário do comitê, que deve circular cópias aos demais delegados. Como 
regra geral, nenhuma proposta deve ser discutida ou levada à voto antes 
que todos os delegados tenham recebido uma cópia da submissão e tido 
tempo para apreciá-la. 

17.3.1 O delegado que iniciou a elaboração do rascunho de 
documento é considerado seu patrocinador e, portanto, é o principal 
responsável pelo documento. Ao longo das negociações, outros 
delegados podem optar por se tornarem co-patrocinadores do 
rascunho de documento. Se um patrocinador decidir retirar um 
rascunho de documento, mas um co-patrocinador desejar vê-lo 
discutido, então o documento permanece aberto à apreciação do 
comitê, podendo ser levado à voto. 

17.3.2 Não existem documentos de trabalho. As propostas dos 
delegados devem ser apresentadas nas diferentes sessões e 
negociadas nas sessões informais-informais.  

 

 17.4 Revisão de propostas (rascunhos) 

O patrocinador e os co-patrocinadores são considerados os “donos” dos 
rascunhos de resolução. Isso significa que qualquer alteração no rascunho 
deverá ser feita ou aprovada por eles. Nas consultas informais, caso um 
não patrocinador queira sugerir uma mudança no rascunho, poderá fazê-lo 
por meio da “revisão de propostas”. Os não-patrocinadores podem fazer 
sugestões de adição, exclusão ou modificação de partes ou de todo o 
parágrafo. Depois de discutidas na coordenação de grupos e consultas, as 
sugestões devem ser encaminhadas, por escrito, ao secretário do comitê. 
As propostas serão organizadas pelo secretário na ordem em que forem 
submetidas e serão apresentadas para o comitê em uma compilação 
parágrafo a parágrafo. Então, os delegados farão uma revisão do 
documento linha por linha. Esse procedimento deverá ocorrer em uma 
sessão formal-informal a ser informada pelo Presidente. 

 

 

 

Procedimentos relacionados à fase de ação 
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Regra 18 – Apresentação de rascunhos 

Ao final das consultas informais, uma vez que os delegados tenham tomado uma 
decisão sobre o rascunho de documento, este deverá ser formalmente 
apresentado ao secretário, e o patrocinador deverá indicar se o documento será 
levado à voto ou será aprovado por consenso. 

18.1 Os rascunhos de documento podem ser retirados, desde que não tenham 
sido emendados. 

 

Regra 19 – Fase de ação 

Após o debate sobre determinado item da agenda, o comitê deve passar à 
consideração do(s) rascunho(s) de documento elaborado(s) durante as fases de 
negociação. A adoção de um documento final é, na realidade, a última etapa de 
um processo mais longo, chamado de fase de ação. A fase de ação é uma sessão 
pública que engloba a introdução do rascunho ao secretário e a tomada de ação, 
ou decisão, pelo comitê. 

A tomada de decisão poderá ser feita por consenso ou por voto, quando as 
moções para adiamento do debate e fechamento do debate poderão ser aplicadas.  

 

Regra 20 – Moção de adiamento do debate 

O adiamento do debate adia a consideração e a ação sobre o item em discussão, 
impedindo que qualquer decisão seja tomada pelo comitê sobre aquele tema. 
Após um delegado solicitar o adiamento do debate no item sob discussão, dois 
representantes devem falar à favor e dois contra a moção. Após tal procedimento, 
a moção deve ser imediatamente levada à voto. A moção é aprovada por uma 
maioria simples.  

20.1 Moção de não-ação 

Quando o consenso não é atingido, os não-patrocinadores podem 
livremente introduzir ou reintroduzir emendas que não foram aceitas pelos 
patrocinadores durante as consultas informais. Nesse momento, os 
patrocinadores podem evitar que tais emendas sejam apresentadas por 
meio de uma moção de não-ação.  
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Se a moção for aprovada, não haverá emenda nem divisão do rascunho de 
documento final, sendo levada diretamente à voto. Se a moção não for 
aprovada, as emendas podem ser introduzidas e votadas.  

 

Regra 21 – Moção para o fechamento do debate 

Um representante pode, a qualquer momento, solicitar o fechamento do debate 
em um item sob discussão. O fechamento do debate, se aprovado, leva o tema 
automaticamente à voto. Se não houver consenso, o Presidente deve escutar dois 
representantes que se opõem ao fechamento do debate e, em seguida, a moção 
deve ser levada à voto. Uma maioria simples é exigida para a aprovação da moção.  

 

Regra 22 – Moção para a suspensão da sessão 

A suspensão da sessão pode ser solicitada por um representante ou indicado pelo 
Presidente. A moção suspende a sessão e adia o debate até o início da próxima 
sessão. Nesse caso, não é necessário considerar representantes à favor e contra a 
moção; ela é diretamente levada à voto e é aprovada por maioria simples. 

 

Regra 23 – Ordem de precedência das moções 

As moções indicadas acima seguem a seguinte ordem de precedência: 

23.1 Suspensão da sessão; 

23.2 Adiamento do debate/ Moção de não-ação; 

23.3 Fechamento do debate. 
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Votações 

 

Regra 24 – Votação de rascunho de documento 

Quando mais de um rascunho de documento for submetido ao secretário, então o 
comitê deverá considerar a ordem de recebimento para orientar a votação. Isso 
significa que os rascunhos introduzidos com mais antecedência serão os primeiros 
a serem votados. 

Presume-se que todos os rascunhos de documento submetidos ao Presidente 
sejam aprovados por consenso, isto é, não sejam levados à voto. Entretanto, caso 
o consenso não seja uma opção, os representantes devem indicar ao Presidente, 
na sessão e horário por ele determinados, que o procedimento de votação será 
necessário. Nesses casos, o documento deve ser aprovado por maioria simples 
dos votos. 

24.1 Nessas regras, uma “maioria simples” será entendida como metade da 
maioria possível dos votos mais um, arredondada para baixo, e “dois terços 
e maioria” corresponderão a dois terços dos votos possíveis, arredondados 
para cima. Por exemplo, uma maioria simples de 5 é 3, e dois terços de 
maioria de 10 são 7. Sempre que surgir a definição “maioria qualificada”, os 
delegados devem consultas as regras especiais de procedimento para 
conferir o seu exato significado no comitê. Votações empatadas não serão 
aprovadas. 

 

Regra 25 – Votação de emendas 

Emendas são qualquer adição, exclusão ou revisão de um parágrafo original do 
rascunho de documento. Caso o documento seja levado à voto, o primeiro 
procedimento da fase de consulta será uma consulta para a elaboração das 
emendas. As propostas de emenda devem ser submetidas ao Secretário, 
apresentadas pelo Presidente e votadas antes de serem incorporadas ao rascunho 
de documento.  

Nos casos em que mais de uma emenda for apresentada para o mesmo parágrafo, 
o comitê deverá iniciar a votação seguindo como referência a ordem de 
recebimento das emendas pelo Secretário. No entanto, se a adoção de uma 
emenda implicar, necessariamente, na desconsideração de outras devido à 



 
 
 
 
 
 
 

12 
 

incompatibilidade dos conteúdos, então as demais não serão levadas à voto. Se 
uma ou mais emendas forem adotadas nesse procedimento, então o rascunho de 
documento emendado deverá ser levado à voto no novo formato. 

Um delegado poderá retirar uma emenda a qualquer momento antes que ela seja 
votada. O momento final para a retirada será indicado pelo Presidente antes da 
votação.  

 

Regra 26 – Moção para divisão de rascunhos de documento 

Qualquer representante pode solicitar que partes do rascunho de documento 
sejam votados em separado. A moção de divisão do rascunho pode ser usada 
quando há divergência no comitê sobre partes específicas do rascunho de 
documento. Ao dividir o rascunho, o comitê tem a opção de excluir as partes que 
impedem que um acordo seja alcançado. Ao levantar essa moção, o delegado deve 
discriminar que parte gostaria que fosse votada separadamente.  

Se não houver consenso sobre a sugestão, a moção para divisão de rascunhos de 
documento pode ser aceita. O Presidente perguntará se há objeções à moção de 
divisão. Caso haja objeções, a moção será levada à voto e poderá ser aprovada por 
maioria simples dos votos. Antes de votar a moção, o Presidente deve ouvir dois 
delegados à favor e dois contra a mesma.  

Caso a moção seja aprovada, o rascunho de documento será votado em diferentes 
partes. Os delegados então votarão a favor ou contra a permanência das partes no 
rascunho de documento indicadas pelo autor da moção e a decisão será aprovada 
por maioria simples dos votos.  

 

Regra 27 – Votação por chamada 

Qualquer representante pode solicitar uma votação por chamada para votação de 
documentos e emendas. A votação por chamada é automaticamente aceita pelo 
presidente, que escolherá, aleatoriamente, um representante para dar início ao 
procedimento. A votação segue em ordem alfabética e os representantes têm três 
opções de voto, sendo elas: (a) sim (a favor), (b) não (contra), e (c) abstenção.  

27.1 A opção de “direitos” não é válida nesse procedimento. 
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Regra 28 – Justificativa do voto 

O Presidente pode permitir que o não-patrocinadores de um rascunho de 
documento apresentem uma justificativa oral de seu voto, antes ou após o mesmo. 
O tempo de discurso para a justificativa do voto é de 45 segundos. O(s) 
patrocinador(es) de um documento final ou emenda não pode(m) justificar o voto. 

A justificativa anterior ao voto, no geral, tem a função de solicitar que seja incluído 
como co-patrocinador do documento ou então de expressar uma última ressalva 
dos delegados frente ao rascunho que está sendo votado. Caso o delegado solicite 
sua inclusão como co-patrocinador, ao final dos discursos e, antes da votação, o 
Presidente irá anunciar a lista atualizada de co-patrocinadores. 

Já a justificativa posterior ao voto tem como objetivo registrar a posição dos 
delegados que não foram patrocinadores do documento, seja daqueles que 
apoiaram o documento mesmo não patrocinando-o, quanto daqueles que 
consideram que ele era o resultado possível, mas não desejável. 
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Anexo – Verbos para documentos finais 

 

Parágrafos preambulares 

Acolhendo 

Acreditando 

Acreditando completamente  

Afirmando 

Alarmado por 

Aprovando  

Ciente de 

Confidente 

Convencido 

Cumprindo 

Declarando 

Deplorando 

Desejando 

Enfatizando 

Esperando 

Guiado por 

Levando em consideração  

Notando com aprovação  

Notando com lamento  

Notando com satisfação  

Observando  

Percebendo  

Procurando 

Profundamente convencido  

Profundamente lamentando  

Profundamente perturbado  

Profundamente preocupado  

Reafirmando  

Reconhecendo 

Recordando 

Tendo adotado 

Tendo considerado 

Tendo em mente 

Tendo em mente 

Tendo escutado 

Tendo estudado 

Tendo examinado 

Tendo recebido 

Totalmente alarmado  

Totalmente ciente de  

Vendo com apreensão  
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Parágrafos operativos 

Aceita 

Afirma 

Afirma solenemente  

Apoia 

Aprova 

Autoriza 

Chama a atenção 

Clama 

Comanda 

Condena 

Condena fortemente  

Confirma 

Congratula 

Considera 

Convida 

Convida ainda 

Decide 

Declara 

Demanda 

Designa 

Determina que 

Encoraja 

Endossa 

Enfatiza 

Expressa seu apreço  

Expressa sua esperança  

Lamenta 

Nota 

Proclama 

Proclama ainda  

Reafirma 

Recomenda  

Recomenda ainda  

Reitera 

Relembra 

Relembra ainda 

Requer 

Requer ainda 

Resolve ainda 

Tem resolvido 

Toma nota de  

Transmite  

Urge ainda 

 

 

 


