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Prezado(a) Professor(a) Orientador(a), 

 

Primeiramente, gostaríamos de agradecê-lo(a) por fazer parte do FAMUN 

2022. O FAMUN é um evento de excelência que, há 10 anos, oferece aos 

alunos de ensino médio e superior a oportunidade de desenvolver 

habilidades essenciais para o mundo do trabalho, enquanto convivem em 

um ambiente desafiador e estimulante. Somos o primeiro Modelo das 

Nações Unidas (MUN) do mundo afiliado ao WIMUN, organizado pela World 

Federation of the United Nations Associations (WFUNA)1. A afiliação atesta 

que os procedimentos reproduzidos em nossa conferência estão de acordo 

com os padrões da Associação e são iguais às reais regras de procedimento 

da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Esse ano, o FAMUN retorna ao seu formato presencial, mas seguindo os 

protocolos sanitários de combate à pandemia de COVID-192. É importante 

que nosso retorno ao campus da FACAMP seja realizado com 

responsabilidade, já que nosso compromisso coletivo é proporcionar um 

evento seguro, acolhedor e inesquecível a todos(as) os(as) participantes. 

Nós também continuaremos a oferecer o FAMUN em formato online nessa 

9ª edição, com o intuito de democratizar ainda mais a conferência e dar 

oportunidade a escolas e universidades que, porventura, não possam se 

deslocar até Campinas. Assim, seja no formato presencial, seja no online, 

vamos continuar trazendo aos(às) delegados(as) a experiência mais real da 

ONU.  

 

Nossa simulação ocorrerá entre os dias 2 e 5 de setembro de 2022. Nesse 

guia, apresentamos a você algumas informações importantes de 

preparação para o FAMUN 2022, bem como orientações sobre os dias da 

conferência.  Nos dias do FAMUN, aos(às) professores(as) orientadores(as) 

é permitida a entrada em todas as salas de simulação. Lembramos, contudo, 

que não é permitido interferir na dinâmica, nem orientar os alunos durante 

as sessões. Essa interação deve se restringir aos intervalos.  

 

Além do acompanhamento e supervisão do trabalho de seus(suas) 

alunos(as) durante as sessões de cada Comitê/Conselho, gostaríamos de 

destacar algumas atividades voltadas exclusivamente aos professores 

 
1 Saiba mais sobre o WIMUN e a WFUNA aqui: https://wfuna.org/wimun  
2 Veja a seguir os protocolos sanitários exigidos para o formato presencial. 

https://wfuna.org/wimun
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orientadores e nas quais sua presença é importante. Essas atividades 

especiais buscam fazer com que sua experiência no FAMUN 2022 seja mais 

completa, aprimorando sua capacidade de orientar e preparar os alunos 

para Modelos das Nações Unidas (MUNs) no Brasil e no mundo. 

Aos que têm interesse nos MUNs como ferramenta pedagógica, 

oferecemos, no primeiro semestre de cada ano, um Curso de Capacitação 

para Professores em Simulações da ONU, voltado aos professores de 

ensino médio e ensino superior. No canal da FACAMP no YouTube há 

também um webinário introdutório sobre o tema: “As simulações como 

ferramenta pedagógica”, que pode ser acessado aqui.  

 

Além disso, indicamos o livro “Signature Pedagogies in Iternational 

Relations”, que aborda diferentes metodologias de ensino e aprendizado 

aplicadas por professores em sala de aula. Recomendamos o capítulo 11, 

que conta nossa experiencia com a organização do FAMUN e que pode ser 

acessado aqui.     

 

No mais, gostaríamos novamente de agradecer sua participação no FAMUN 

2022 e desde já colocar-nos à disposição caso tenha eventuais dúvidas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenadoras acadêmicas do FAMUN 2022 

 

Professora Patricia Capelini Borelli – FACAMP 

Professora Patrícia Nogueira Rinaldi – FACAMP 

Professora Roberta Silva Machado – FACAMP 

Professora Rúbia Marcussi Pontes – FACAMP 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mo80OKTa4o&t=69s
https://www.e-ir.info/2021/04/28/new-book-signature-pedagogies-in-international-relations/
https://www.e-ir.info/2021/04/28/new-book-signature-pedagogies-in-international-relations/
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Escolas e universidades que se inscreverem para o formato presencial 

deverão obrigatoriamente seguir os protocolos abaixo contra a COVID-19:  

 

• Anexar o comprovante de vacinação das 3 doses da vacina contra 

COVID-19; 

 

• Uso obrigatório de máscara PFF2/N95/KN95 durante todo o 

momento, em todas as atividades do FAMUN 2022 e em todas as 

dependências da FACAMP; 

 

• Manter o distanciamento físico de pelo menos 1 metro, evitando 

aglomerações; 

 

• Não comparecer e/ou permanecer nas dependências da FACAMP 

em caso de qualquer sintoma adverso; 

 

• Notificar imediatamente a organização do FAMUN em caso de 

sintomas. 

 

O não cumprimento de qualquer um dos protocolos acima inviabilizará a 

participação no FAMUN 2022 no formato presencial.  

 

Observação: a realização do formato presencial ocorrerá apenas se as 

condições sanitárias nacionais, estaduais e municipais forem adequadas 

para a realização do evento. Caso tais condições não sejam adequadas, o 

FAMUN 2022 se reserva o direito de transferir as simulações em formato 

presencial para formato online. Os(As) participantes serão notificados(as) 

de uma possível mudança no formato da conferência com até 15 dias de 

antecedência à realização do FAMUN 2022. Caso a delegação não deseje 

mais participar, não haverá reembolso das taxas de inscrição sob nenhuma 

circunstância. 
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Escolas e universidades que se inscreverem para o formato online deverão 

providenciar os seguintes requerimentos técnicos: 

 

• Computador com conexão à internet, webcam e microfone; 

 

• Um browser atualizado (Google Chrome, Safari ou Firefox) para 

acessar o sistema de inscrição do FAMUN 2022; 

 

• Fazer o download do aplicativo Zoom, criar uma conta e renomear a 

conta do Zoom com seu nome completo, foto pessoal profissional e 

país que irá representar; 

 

• Fazer o download de outros aplicativos requeridos durante a 

simulação. 

 

Observação: o FAMUN e a FACAMP não são responsáveis por problemas 

técnicos originados dos equipamentos técnicos e de conexão dos 

participantes. 
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Para participar do FAMUN 2022, cada participante deverá apresentar dois 

documentos importantes:  

 

 

Autorização e Termo de Responsabilidade (Liability Waiver) 

 

Cada participante do FAMUN 2022, seja aluno(a) ou professor(a) 

orientador(a), deve assinar o documento Autorização e Termo de 

Responsabilidade (Liability Waiver) e anexá-lo no sistema de inscrições até 

o dia 26 de agosto de 2022. 

 

Esse documento dá ao FAMUN e à FACAMP o direito de coletar e utilizar as 

informações submetidas pelos(as) participantes do FAMUN 2022, bem 

como conteúdo de mídia em formato de fotografia e vídeo durante as 

atividades da conferência. Ademais, esse documento expressa o 

compromisso do(a) participante em cumprir com todos os protocolos 

contra COVID-19 obrigatórios para o formato presencial. 

 

Caso o(a) estudante não entregue esse documento, não poderá participar 

de nenhuma atividade do FAMUN 2022. 

 

ATENÇÃO: para ensino médio, o Liability Waiver deverá ser assinado tanto 

pelo participante quanto pelos seus pais e/ou responsáveis legais. Ademais, 

a assinatura deverá ser obrigatoriamente reconhecida em cartório. 

 

Os(As) professores(as) orientadores(as) também devem anexar o 

documento assinado no sistema de inscrições. Certifiquem-se de que seus 

alunos(as) tenham cumprido com esse requisito também. 

 

Faça o download do Liability Waiver clicando aqui.  

 

 

Comprovante de vacinação contra COVID-19 (formato presencial) 

 

Cada participante do FAMUN 2022 em formato presencial, seja aluno(a) ou 

professor(a) orientador(a), deve anexar no sistema de inscrições o 

comprovante de vacinação das 3 doses da vacina contra COVID-19.  

 

Caso o(a) participante não anexe o comprovante de vacinação, não poderá 

participar de nenhuma atividade presencial do FAMUN 2022. 

https://famun.com.br/wp-content/uploads/2022/04/FAMUN-2022_Termo-de-Responsabilidade.pdf
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A participação nos MUNs exige uma preparação prévia dos(as) estudantes 

e o apoio dos(as) professores(as) orientadores(as) nesse processo é 

crucial. A seguir, listamos algumas etapas para auxiliá-lo(a) na preparação 

de seus(as) estudantes: 

 

 

1. Sessões de orientação sobre a ONU e sobre o Comitê/Conselho a ser 

simulado: os(as) estudantes de sua delegação se sentirão mais seguros se 

você, como professor(a) orientador(a), organizar algumas sessões de 

orientação sobre o funcionamento da ONU e o mandato do 

Comitê/Conselho a ser simulado. Abaixo indicamos algumas fontes que 

você poderá utilizar para preparar a orientação de sua delegação: 

 

• Origem histórica da ONU (em inglês): clique aqui. 

 

• A Carta da ONU (em inglês): clique aqui.  

 

• A Declaração Universal dos Direitos Humanos: clique aqui.  

 

• Os órgãos da ONU (em inglês): clique aqui.   

 

• Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável: clique aqui.  

 

 

2. Auxílio na elaboração do position paper: cada um(a) dos(as) estudantes 

de sua delegação deverá escrever um documento de posição oficial 

(position paper), no idioma de seu respectivo Comitê/Conselho. O position 

paper tem um formato específico, cujas instruções encontram-se aqui. 

 

O apoio do(a) professor(a) orientador(a) é fundamental para que os(as) 

estudantes possam fazer suas pesquisas usando fontes confiáveis e 

escrevendo com suas palavras (isto é, sem plágios). É uma ótima 

oportunidade para ensinar os(as) estudantes a pesquisar e construir sua 

posição no tema. Indicamos abaixo algumas fontes que você poderá 

compartilhar com seus(suas) estudantes nesse processo de escrita do PP:  

 

• Os Estados-membros da ONU: clique aqui.  

https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un
https://www.un.org/en/about-us/un-charter
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.un.org/en/about-us/main-bodies
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://famun.com.br/preparation/#position-paper
https://www.un.org/about-us/member-states
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• Member States on the record (histórico das ações dos Estados-

membros da ONU – em inglês): clique aqui.  

 

• CIA World Factbook: clique aqui.  

 

 

3. Auxílio na elaboração dos discursos no debate formal: os(as) estudantes 

serão convidados a fazer um primeiro discurso oficial, apresentando 

publicamente sua posição no tema. Para cada Comitê/Conselho, há 

especificações em relação ao formato do discurso, que podem ser 

encontradas aqui. 

 

Os debates formais são uma oportunidade incrível para os(as) estudantes 

treinarem sua capacidade de oratória e apresentação em público. Por isso, 

o auxílio do(s) professores(as) nesse processo é fundamental para que 

os(as) estudantes estejam seguros para fazer um discurso inesquecível! 

Indicamos as dicas da ONU para elaborar um bom discurso (em inglês), 

clicando aqui.  

 

  

https://www.un.org/en/library/unms
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
https://famun.com.br/preparation/#speeches
https://www.un.org/en/model-united-nations/speaking-conference
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Os(As) delegados(as) devem usar vestimentas formais durante todas as 

sessões da conferência.  

 

Trajes nacionais ou tradicionais são permitidos desde que respeitem a 

formalidade do evento.  

 

Os(As) delegados(as) devem evitar vestimentas inapropriadas ou 

desrespeitosas. 

 

Sessões interativas e sessões de simulação: paletó, blusa, vestido social, 

camisa e gravata. Bonés e chapéus não são permitidos. 

 

Treinamentos e eventos sociais: sem restrições, mas solicita-se evitar 

vestimentas inapropriadas ou desrespeitosas. 
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TREINAMENTO PARA DELEGADOS (ENSINO MÉDIO E UNIVERSIDADE) 

 

Todos os treinamentos ocorrerão no formato online, via Zoom, de 15 a 17 

de agosto de 2022. Verifique as datas específicas dos treinamentos abaixo:  

 

Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 | 18:00-19:30 

Treinamento Conselho de Segurança da ONU (ensino médio e universidade) 

Treinamento Conselho da Juventude da ONU (ensino médio e universidade) 

 

Terça-feira, 16 de agosto de 2022 | 18:00-19:30 

Treinamento Assembleia Geral da ONU (ensino médio e universidade) 

Treinamento Rio-92 (ensino médio e universidade) 

 

Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 | 18:00-19:30 

Treinamento sobre documentos da ONU: resoluções e emendas (ensino 

médio e universidade) 

 

Observação: cada treinamento terá sua própria sala do Zoom. Os links serão 

disponibilizados no Sistema de Inscrições em breve. 

 

 

DIÁLOGOS INTERATIVOS (ENSINO MÉDIO E UNIVERSIDADE) 

 

22 a 26 de agosto de 2022 | Online – Via Zoom 

 

O cronograma para os diálogos interativos com especialistas da ONU será 

disponibilizado em breve. 

 

 

SIMULAÇÕES - CRONOGRAMA ENSINO MÉDIO 

 

Dia 1 – Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 

09:00-10:00 | Cerimônia de abertura (online para todos os participantes pelo 

YouTube) 

10:15-11:00 | Plenária de abertura (online para todos os participantes pelo 

YouTube) 

13:00-15:00 | Credenciamento (apenas formato presencial) 

15:00-16:00 | Evento social: Integration time! (presencial e online) 

16:00-17:30 | Sessão 1 (presencial e online) 
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Dia 2 – Sábado, 3 de setembro de 2022 

08:30-09:00 | Reunião de chefes de delegação (presencial e online) 

09:00-10:30 | Sessão 2 (presencial e online) 

10:30-11:00 | Coffee-break 

11:00-12:30 | Sessão 3 (presencial e online) 

12:30-13:00 | Apresentação cultural para o ensino médio 

 

Dia 3 – Domingo, 4 de setembro de 2022 

08:30-09:00 | Reunião de chefes de delegação (presencial e online) 

09:00-10:30 | Sessão 4 (presencial e online) 

10:30-11:00 | Coffee-break 

11:00-12:30 | Sessão 5 (presencial e online) 

12:30-13:00 | Apresentação cultural para ensino médio 

 

Dia 4 – Segunda-feira, 5 de setembro de 2022 

09:00-10:30 | Sessão 6 (presencial e online) 

10:30-11:00 | Intervalo 

11:00-12:30 | Sessão 7 (presencial e online) 

12:30-15:00 | Almoço 

15:00-16:00 | Plenária de encerramento (online para todos os participantes 

pelo YouTube) 

16:00-17:30 | Cerimônia de encerramento (online para todos os participan-

tes pelo YouTube) 

 

 

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS 

 

Treinamento dos delegados: todos(as) os(as) delegados(as) devem 

participar das sessões de treinamento, já que elas se destinam a prepará-

los(as) para o uso das regras de procedimento e do processo de 

negociações empregados no FAMUN 2022. 

 

Sessões interativas: cada Comitê e Conselho terá uma sessão interativa 

com um especialista da ONU no tópico a ser simulado. Os participantes 

terão a oportunidade de interagir com os especialistas em uma sessão de 

perguntas e respostas.  

 

Sessões de simulação: os Comitês e Conselhos seguem a abordagem 

WIMUN, com as regras de procedimento e o fluxo de debate seguidos no 

processo de tomada de decisão da ONU.  

 

Reuniões de Faculty Advisors e Chefes de Delegação: os(as) 

professores(as) orientadores(as) (Faculty Advisors) e os Chefes de 

Delegação devem comparecer à suas próprias reuniões. Elas são uma 
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oportunidade de conhecer de perto os organizadores da conferência, 

receber informações importantes e dar feedback sobre a participação do 

grupo. 

  

Observação: os(as) professores(as) orientadores(as) são encorajados a 

observar os procedimentos dos Comitês e Conselhos, mas não devem 

intervir nos mesmos. Questões para o Secretariado poderão ser feitas no 

Help Desk (auditório para formato presencial e sala do Zoom para o formato 

online). 
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Além das sessões regulares, os(as) professores(as) orientadores(as) 

também terão um cronograma especial, preparado para garantir que tenham 

a melhor experiência possível no FAMUN 2022.  

 

Os(As) professores(as) orientadores(as) terão duas reuniões especiais. 

Anote na agenda! 

 

Dia 2 – Sábado, 3 de setembro de 2022 

09:30-10:30 | Reunião de Professores orientadores (presencial e online) 

 

Dia 3 – Domingo, 4 de setembro de 2022 

09:00-10:30 | Reunião de Professores orientadores (presencial e online) 
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Os eventos sociais têm o objetivo de integrar os participantes e devem 

seguir as regras do FAMUN, assim como os princípios de respeito à 

diversidade, justiça e não-discriminação. O cronograma dos eventos estará 

disponível em breve no site e nas redes sociais do FAMUN 2022. Veja abaixo 

o cronograma resumido: 

 

Dia 1 – Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 

15:00-16:00 | Evento social: Integration time! (presencial e online) 

 

Dia 2 – Sábado, 3 de setembro de 2022  

12:30-13:00 | Apresentação cultural para ensino médio 

 

Dia 3 – Domingo, 4 de setembro de 2022 

12:30-13:00 | Apresentação cultural para ensino médio 

 

 

 



famun.com.br    

famun@facamp.com.br

@famunfacamp

@famunfacamp

@facampfamun
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