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EDITAL DE SELEÇÃO DE COMITÊS, ASSESSORES E COMITÊ DE 

IMPRENSA E COMUNICAÇÃO PARA O TEMAS 11 – REINO UNIDO 

 

Saudações temáticas!  

É com muito prazer que o Secretariado do TEMAS 11 – Reino Unido 

disponibiliza o edital para candidatura de comitês, assessores e comitê de Imprensa e 

Comunicação. Desde já, expomos nossa imensa alegria em receber todos os graduandos 

e pós-graduandos interessados em compor a equipe da décima primeira edição do 

TEMAS. Sintam-se todos bem-vindos.  

Como é sabido por muitos, o TEMAS é uma conferência acadêmica realizada 

por estudantes do ensino superior, principalmente belorizontinos, destinada a todos os 

universitários brasileiros. Nas edições anteriores, o evento guiou-se pelas temáticas: 

Guerra Fria (2005), Soberania (2006), Ásia (2007), Da Guerra (2008), Oriente Médio 

(2009), Fronteiras (2010), Rússia (2011), Minorias (2012), América Latina (2013) e 

Democracia (2014). No ano de 2015, a simulação temática completará 11 anos e, como 

de costume, apresenta um desafiador e interessante tema, em torno do qual todos os 

comitês se desenvolverão: Reino Unido. 

A próxima edição do TEMAS ocorrerá entre os dias 03 e 07 de junho de 2015. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Datas: 

 

 O processo seletivo terá início no dia 17/06/2014.  O término para a candidatura 

de assessores será às 23h59min do dia 30/06/2014. O prazo limite para o envio de 

projetos de comitês regulares e de imprensa será às 23h59min do dia 14/07/2014. 

 

1.2 Vagas1: 

 

Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas para assessores acadêmicos e 2 (duas) 

vagas para assessores administrativos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Excepcionalmente, poderá ocorrer diminuição ou a dilatação destes números, a depender da análise da 
conveniência e necessidade por parte do Secretariado.   
	  
2 Excepcionalmente, esse número poderá ser diminuído ou dilatado para até 6 (seis) comitês, de acordo 
	  



Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas para comitês regulares2, 

obrigatoriamente relacionados à temática Reino Unido e, ainda, (1) uma vaga para 

comitê de Imprensa e Comunicação. Destaca-se que deverão compor a redação dos 

projetos de comitês pelo menos dois diretores. 

 

1.3 Critérios de Elegibilidade: 

 

Para ocupar o cargo de assessor ou diretor, deve o candidato, no momento da 

candidatura, estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior no 

território brasileiro, seja em curso de graduação ou pós-graduação. É também 

necessário que os candidatos para ambas as categorias já tenham participado de algum 

Modelo das Nações Unidas ou Simulações de Organismos Internacionais de Ensino 

Superior, seja como delegados ou membros da equipe organizadora. 

Exige-se para a propositura de comitês que, ao menos, 1 (um) dos diretores 

esteja regularmente matriculado em instituição de ensino superior na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, bem como apto a participar presencialmente das 

reuniões e demais atividades promovidas pelo Secretariado ao longo do período 

que antecede a conferência.  

 

2. DAS FUNÇÕES: 

 

2.1 Assessor: 

 

Serão funções dos Assessores Acadêmicos: 

 

i. Auxiliar a Secretária Acadêmica em suas atividades, ao longo do período 

que antecede a conferência temática, bem como durante o evento, a saber, 

acompanhamento da produção acadêmica do TEMAS, condução dos 

treinamentos, entre outras; 

ii. Compor o Conselho Acadêmico; 

iii. Participar das reuniões e demais atividades propostas pelo Secretariado. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Excepcionalmente, esse número poderá ser diminuído ou dilatado para até 6 (seis) comitês, de acordo 
com a análise da conveniência e necessidade por parte do Secretariado   
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Serão funções dos Assessores Administrativos: 

 

i. Auxiliar o Secretário e Subsecretário Administrativos em suas atividades, ao 

longo do período que antecede o evento, a saber, realização de eventos 

paralelos e complementares, elaboração de material publicitário, 

planejamento orçamentário, logística, entre outras; 

ii. Compor o Conselho Administrativo; 

iii. Participar das reuniões e demais atividades propostas pelo Secretariado. 

 

2.2 Diretor: 

 

Serão funções dos Diretores: 

i. Confeccionar o Guia de Estudos do comitê proposto para os delegados; 

ii. Elaboração da pergunta do application para inscrições de delegados e avaliação 

das respostas, como critério de designação das representações; 

iii. Direção dos trabalhos e debates durante os dias do evento; 

iv. Compor os Conselhos Geral, Acadêmico e/ou Administrativo3; 

v. Participar das reuniões	  e demais atividades propostas pelo Secretariado. 

 

Serão funções dos Diretores do Comitê de Imprensa e Comunicação: 

 

i. Elaborar material orientador do funcionamento e dinâmica do Comitê de 

Imprensa e Comunicação, para os futuros delegados desse comitê; 

ii. Orientar, conduzir e supervisionar a atuação dos delegados de imprensa 

junto aos demais comitês durante a conferência temática; 

iii. Produzir jornal diário durante a realização do TEMAS; 

iv. Cobrir os eventos do TEMAS, bem como auxiliar divulgá-los. 

 

3. DA SELEÇÃO: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Estruturas compostas pela equipe temática, em que os membros discutirão questões e realizarão 
diligências organizacionais do evento, seja na esfera geral, acadêmica e administrativa. 



A seleção de comitês e assessores ocorrerá em dois estágios, isto é, 

primeiramente, deverá ser apresentado o material escrito exigido que será avaliado e, 

se previamente aprovado, passar-se-á para a fase final: entrevistas. 

 

3.1 Assessor: 

Deverão os candidatos a assessores apresentar: 

i. Carta de intenção que exponha seu interesse pelo cargo, bem como aponte 

suas qualificações e experiências que justifiquem sua adequação para o 

exercício das funções pleiteadas; 

ii. Currículo que contenha suas participações anteriores em Modelos das 

Nações Unidas ou Simulações de Organismos Internacionais; 

iii. Comprovante de matrícula em uma Instituição de Ensino Superior. 

Data estipulada para as entrevistas: 06/07/2014 

 

3.2 Diretor: 

Deverão os candidatos aos cargos de diretores apresentar projeto escrito do comitê que 

contenha: 

i. Título: organismo e tema; 

ii. Carta de intenção dos candidatos; 

iii. Apresentação geral do organismo a ser simulado; 

iv. Exposição sintética dos tópicos a serem debatidos; 

v. Justificativa da escolha do organismo e do(s) tópico(s) em face da temática 

Reino Unido; 

vi. Quantidade de diretores assistentes, justificada, bem como uma resumida 

explicação das funções que eles terão. 

vii. Lista de Representações e quantidade de delegados prevista (mínimos e 

máximos); 

viii. Breve texto de divulgação/explicação do comitê para ser publicado no site 

do modelo; 

ix. Breve texto de apresentação de cada um dos diretores para ser publicado no 

site do modelo; 

x. 3 (três) fotos, em alta resolução, que representem o comitê, isto é, seja do 

órgão ou da temática; 
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xi. Currículo que contenha suas participações anteriores em Modelos das 

Nações Unidas ou Simulações de Organismos Internacionais; 

xii. Comprovante de matrícula em Instituição de Ensino Superior de cada 

diretor; 

xiii. Resolução das questões disponibilizadas no Anexo 1.  

Datas estipuladas para as entrevistas: 19/07/2014 e 20/07/2014. 

 

3.3. Diretores de Imprensa e Comunicação: 

Deverão os candidatos aos cargos de diretores de Imprensa e Comunicação apresentar 

projeto escrito do comitê que contenha: 

i. Carta de intenção dos candidatos; 

ii. Apresentação geral do comitê, isto é, breve explicação sobre a proposta da 

imprensa e sua dinâmica; 

iii. Quantidade de delegados estimados; 

iv. Quantidade de diretores assistentes justificada, bem como sintética 

explicação das funções que eles terão. 

v. Breve texto de divulgação/explicação do comitê para ser publicado no site 

do modelo; 

vi. Breve texto contendo a apresentação de cada um dos diretores para ser 

publicada no site do modelo; 

vii. Currículo que contenha suas participações anteriores em Modelos das 

Nações Unidas ou Simulações de Organismos Internacionais; 

viii. Comprovante de matrícula em Instituição de Ensino Superior de cada 

diretores; 

ix. Resolução das questões disponibilizadas no Anexo 2. 

Datas estipuladas para as entrevistas: 19/07/2014 e 20/07/2014. 

 

4. DA REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO: 

 

Ao Secretariado do TEMAS 11 – Reino Unido é facultado o direito de alterar ou 

revogar, unilateralmente e a qualquer tempo, este edital. 

 

 



5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Todo o processo seletivo será conduzido pelo Secretariado do TEMAS 11 – 

Reino Unido, dessa maneira, todos os projetos, arquivos e documentos exigidos por este 

edital, bem como quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, deverão ser encaminhados para 

o seguinte endereço eletrônico: temas11mg@gmail.com. 

Por fim, reforçamos, novamente, o convite a todos os interessados em fazer parte 

da equipe TEMAS que se candidatem, pois será um grande prazer tê-los na equipe. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de junho de 2014 

 

 Camila Ramos                            Elisa Bertilla                           Mateus Maciel 

Secretária Geral                   Secretária Acadêmica           Secretário Administrativo 

                                                                                             

                                                                                                       Henrique Ratton 

                                                                                             Subsecretário Administrativo 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS CANDIDATOS A DIRETORES 

DE COMITÊS 

 

Este questionário é uma reprodução do apresentado na edição anterior, TEMAS 

10 – Democracia, que por sua vez foi inspirado em “41 questões” desenvolvidas por 

Gabriel Oliveira, Frederico Silva e Wagner Artur. Seu principal objetivo é nortear os 

diretores proponentes na elaboração de seus projetos de comitê, de modo, também, a 

permitir uma exposição clara e precisa de suas propostas.  

 

1. ESTRUTURA 

1.1 Em relação ao número de participantes proposto: qual é o tamanho mínimo para que 

o comitê funcione adequadamente? E o tamanho máximo? Dê respostas realistas às duas 

questões, informando tanto o número de representações quanto o de delegados. 

 

1.2 Seu comitê é em duplas? Por que ele ficaria melhor seguindo essa configuração?  

 

1.3 Seu comitê necessita de alguma espécie de divisão física, seja ela entre salas ou 

mesmo na configuração de uma única sala? Em caso afirmativo, fundamente. 

 

1.4 Seu comitê necessita de alguma espécie de apoio audiovisual? Fundamente essa 

necessidade. 

 

1.5 Seu comitê terá alguma espécie de restrição de acesso à tecnologia? Sob qual 

fundamento? De forma oposta, poderá ser prejudicado em razão de ausência de 

equipamentos ou facilidades dessa natureza (computadores, internet sem fio, etc.)? 

 

1.6 Quantos assistentes serão necessários? Quais funções lhes serão delegadas, em todas 

as etapas da produção do comitê, bem como durante a simulação? 

 

2. SELEÇÃO DE DELEGADOS 



2.1 Em caso de ausência inesperada de delegados, como proceder? Quantas e quais 

ausências impossibilitariam o funcionamento do seu comitê? 

 

3. REGRAS 

3.1 Seu comitê necessita de regras especiais, funciona adequadamente sobre as regras 

comuns de simulação do Sistema da Organização das Nações Unidas, ou não necessita 

de regras? Como você pretende passar para os delegados a dinâmica do comitê? 

 

3.2 Alguma regra, se violada, prejudicaria seu comitê? Qual(is) e por quê? 

 

3.3 Alguma regra poderia ser ignorada durante a simulação em razão de uma questão 

discricionária da mesa? Qual(is) e por quê?  

 

4. CONTEÚDO 

4.1 Qual a contextualização que será oferecida aos delegados a fim de prepará-los para 

os desafios que enfrentarão? 

 

4.2 Qual resultado representaria o melhor possível (best case scenario) para a simulação 

(em uma análise qualitativa tanto do aprendizado dos envolvidos como desfecho 

narrativo da simulação)? 

 

4.3 Qual resultado seria mínimo (em uma análise qualitativa tanto do aprendizado dos 

envolvidos como desfecho narrativo da simulação) para que você considere sua 

experiência satisfatória? 

 

4.4 Haverá alguma forma de interação entre os participantes – como representações – e 

a mesa no comitê? (Ex: cartas, memorandos, avisos e correções.) Em caso afirmativo, 

de qual forma essa interação ocorrerá, e como ficará a organização por parte da mesa 

para gerir esses instrumentos? 

 

4.5 Cite 3 (três) características que assemelhariam seu Comitê a outros já simulados e 

até 3 (três) características originais (se houver). 

 



TEMAS 11  
Reino Unido 

	  

4.6 Cite 3 (três) comitês iguais ao seu já simulados no Brasil. Pesquise entre os 

principais modelos, seja de Ensino Médio ou Universitários. Procure nos comitês 

anteriormente simulados no TEMAS um que mais se aproxime do seu, em questão de 

regras e estrutura. 

4.7 Quais seriam potenciais relações entre seu Comitê e o Comitê de Imprensa e 

Comunicação? Como a imprensa poderia afetar positivamente ou negativamente sua 

simulação? Pense nas duas possibilidades. Como será o acesso a imprensa? (Ex. Press 

releases, sessões fechadas, entrevistas coletivas, delegados podem ou não dar 

entrevistas, se podem falar “em off”, etc.)  

 

4.8 Cite 3 (três) fontes bibliográficas que teriam algo interessante a descrever sobre a 

situação simulada pelo comitê. Caso se trate de uma situação atual, liste 3 (três) atores 

de personalidade relevante a serem representados na simulação. 

 

4.9 Cite 7 (sete) websites com conteúdo relevante ao seu comitê simulado. 

 

4.10 Cite pelo menos 10 (dez) livros e 10 (dez) artigos científicos concernentes ao 

comitê. Pelo menos 1/3 (um terço) desses livros e artigos deve estar disponível no 

idioma da simulação. Se não conseguir atingir esses números, justifique suas 

dificuldades, explicando quais foram suas fontes de pesquisa.  

 

4.11 Informe quais são as seções que provavelmente estarão no seu Guia de Estudos, 

justificando-as e estipulando um prazo aproximado para a finalização de cada item. 

Embora trate-se de uma definição provisória, seja realista. 

 

4.12 Seu comitê admite ou precisa de moderação por parte dos delegados? Justifique. 

 

4.13 Seu comitê admite ou precisa de situações de crise? Justifique. Cite 3 (três) 

possíveis crises que podem ser simuladas. 

 

4.14 Seu comitê admite ou precisa de intervenções? Justifique. Cite 3 (três) possíveis 

intervenções que podem ocorrer. 

 



4.15 Seu comitê admite ou precisa de saltos temporais? Justifique. 

 

 

 

 

ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS CANDIDATOS A DIRETORES 

DE COMITÊ DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 

 

Este questionário é uma reprodução do apresentado pela edição anterior, 

TEMAS 10 – Democracia, que por sua vez foi elaborado por Lucas Alves Kruse, 

inspirado em “41 questões” desenvolvidas por Gabriel Oliveira, Frederico Silva e 

Wagner Artur. Seu principal objetivo é nortear os diretores proponentes na elaboração 

de seus projetos de comitê de Imprensa e Comunicação, de modo, também, a permitir 

uma exposição clara e precisa de suas propostas.  

 

1. ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ 

1.1 Quais mídias (jornal impresso, rádio, podcast, vídeos, blog, etc.) serão utilizadas 

pelo seu comitê? 

 

1.2 Avalie qual é o papel e a importância da existência de cada uma das mídias elegidas 

na produção de uma melhor cobertura do evento. 

 

1.3 Como fazer para que as mídias não trabalhem separadamente? Haverá um grupo 

para cada ou os jornalistas produzirão para todas? 

 

1.4 Quais elementos você considera importantes para que um Comitê de Imprensa e 

Comunicação – assim como o material produzido por ele – seja atraente e funcional 

para o evento e seus participantes? Justifique cada um. Como você tentaria colocar esses 

elementos dentro do Comitê? 

 

1.5 Qual(is) o(s) diferencial(ais) do seu comitê em relação aos demais comitês de 

imprensa comumente produzidos ou que você já tenha visto e/ou feito parte? Qual(is) 

o(s) benefício(s) prático(s) desse(s) elemento(s) para a cobertura jornalística do modelo?  
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1.6 Quais serão as suas estratégias para lidar com a presença e o papel da imprensa em 

um possível comitê fechado ou durante uma provável crise, momento em que ao 

jornalista não é permitido permanecer dentro do comitê? 

 

2.DELEGADOS E ASSISTENTES 

2.1 Como será a seleção dos delegados: por application, texto com tema definido, carta 

de intenção, ou outra forma? Qual? 

 

2.2 Quais os planos para a preparação/treinamento dos repórteres? 

 

2.3 A cobertura dos comitês será feita em dupla ou individualmente? Justifique. 

 

2.4 Qual o número ideal de delegados para o bom funcionamento do Comitê? Qual o 

número mínimo e o máximo de delegados para que o Comitê funcione? 

 

2.5 Em caso de ausência ou baixo número de inscrições, como fazer para que o Comitê 

de Imprensa e Comunicação ainda funcione segundo o planejado e não haja perdas 

significativas na cobertura do evento? 

 

2.6 Como você pensa em lidar com os problemas que poderão surgir em relação à 

distribuição de tempo do repórter, posto que esse deverá desempenhar inúmeras tarefas 

(Ex.: estar dentro do comitê que está cobrindo, estar no Comitê de Imprensa para redigir 

suas matérias e se reunir com os diretores)? 

 

2.7 De quantos assistentes o seu comitê necessitará? Quais serão suas funções no 

comitê? O impacto será grande caso eles faltem?  

 

2.8 Quais as experiências/aprendizados que seu comitê espera proporcionar para quem 

dele fizer parte? 

 

3. RELAÇÃO COMITÊ DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO--SIMULAÇÃO 

3.1 Como o seu comitê pensa em ajudar na divulgação da simulação? 



 

3.2 Como você espera que o Comitê de Imprensa e Comunicação possa contribuir para 

o melhor desenvolvimento dos demais comitês? 

 

4. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS 

4.1 Quais são as necessidades físicas (Ex. sala separada, longe dos comitês, etc.) e 

materiais (Ex. computadores, impressoras, outros) do seu comitê? 

 

5. REGRAS E MATERIAL ORIENTADOR 

5.1 Quais tópicos você pensa em abordar no material orientador do Comitê de Imprensa 

e Comunicação? Informe quais são as seções que provavelmente estarão nesse material. 


