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PARTE I 
REGRAS GERAIS DE PROCEDIMENTO 

 

1. ESCOPO  

1.1. As regras aqui contidas se aplicam a todo o evento TEMAS 15 – Estados 
Unidos, em seus momentos oficiais dentro ou fora dos comitês e também aos 
eventos sociais previstos no cronograma oficial. A observância das mesmas é 
essencial para um bom aproveitamento da conferência.  

1.2. Cada comitê possuirá seu próprio Guia de Regras ou documento correlato a 
fim de reger a dinâmica interna dos organismos simulados. Porém, para os devidos 
fins, as Regras Gerais de Procedimento prevalecem sobre as regras específicas dos 
comitês.  

2. IDIOMA OFICIAL  

O idioma oficial do TEMAS 15 - Estados Unidos é o português. Com exceção do 
comitê United Nations Security Council, em que toda  dinâmica interna deverá ser 
conduzida em inglês, toda comunicação do evento acontecerá em português, 
referente tanto aos trâmites acadêmicos quanto logísticos. Qualquer expressão 
utilizada em língua estrangeira que não parte do jargão dos comitês ou título de 
eventos oficiais do TEMAS 15 deve ser acompanhada da devida tradução.  

3. REPRESENTAÇÕES 

3.1. Cada representação (país, instituições interessadas, membros do gabinete 
presidencial estadunidense, jornal ou meio de comunicação, senador ou justice) 
será representada por um(a) delegado(a) em cada comitê, de acordo com o número 
de vagas e designações estipuladas pelo Secretariado previamente à conferência. 
Após alocado em um comitê com uma determinada representação, o(a) delegado(a) 
não poderá mudar de comitê ou de representação, devendo permanecer em sua 
designação durante toda a simulação.  

3.2. Os nomes de todos os membros das representações devem ser submetidos ao 
Secretariado antes da simulação. Todos(as) os(as) delegados(as) devem portar 
credenciais adequadas durante o evento.  
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4. POSTURA E DEVERES DOS DELEGADOS  

4.1. Os(as) delegados(as) devem respeitar as decisões da Mesa Diretora de seus 
respectivos comitês, esperar a obtenção de direito de discurso antes de se 
pronunciar - quando o regime de debate assim prever -, proteger e advogar em 
favor dos interesses de sua representação e agir com decoro em todas as situações. 
No caso de delegados(as) de imprensa,  devem sempre ter em mente o 
profissionalismo jornalístico.  

4.2. Os(as) delegados(as) devem observar a todo momento a pontualidade do 
evento, se comprometendo a seguir o cronograma oficial, disponível na Parte II 
deste Guia, na seção 1, “Cronograma”. Tal comportamento é essencial para o bom 
andamento dos comitês. 

4.3. Os(as) delegados(as) devem se preparar academicamente para a atuação nos 
comitês do TEMAS 15 - Estados Unidos. A preparação deve ser feita 
prioritariamente através da leitura do material de estudos oficial (Guia de Estudos 
e Guia de Regras) de cada comitê, contudo, o(a) delegado(a) pode lançar mão de 
demais materiais cuja fonte seja verificável e possui o direito de, a qualquer 
momento durante a preparação ou nos dias de evento, buscar tirar dúvidas de 
conteúdo e procedimentais com o corpo acadêmico do TEMAS 15. 

5. PLÁGIO  

A equipe do TEMAS entende que o uso não referenciado de ideias e palavras de 
outros autores no debate e na formulação de  documentos internos ao comitê é uma 
prática que deve ser combatida. O(a) delegado(a) que porventura seja pego(a) 
plagiando documentos, artigos e resoluções poderá ser punido(a) com as sanções 
cabíveis e entendidas como razoáveis dentro do contexto da situação.  

6. SECRETARIADO  

6.1. A Secretária Geral, conjuntamente com os Secretários Administrativos e os 
Secretários Acadêmicos, são responsáveis pelo gerenciamento de todos os 
trabalhos do TEMAS 15 - Estados Unidos. Qualquer um desses, ou algum membro 
da equipe por eles designado, poderá apresentar, a qualquer momento da 
conferência, declaração oral ou escrita a respeito de qualquer assunto pertinente 
à organização do evento e mesmo assuntos dos comitês.  

6.2. Em momentos previamente definidos, o Secretariado irá realizar auditorias 
nos comitês, buscando ouvir os(as) participantes sobre o evento e a simulação, 
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através de críticas, elogios e recomendações, com vistas a trabalhar para o 
contínuo crescimento e melhora do evento.  

6.3. Cabe ao Secretariado a decisão final acerca da interpretação das regras e da 
resolução de qualquer impasse administrativo ou acadêmico que por ventura possa 
ocorrer nos dias de simulação.  

7. VESTIMENTA  

7.1. Requer-se a todos(as) os(as) participantes do evento, durante os momentos 
oficiais e solenidades, o uso de vestimenta formal tipicamente utilizada em 
ambientes diplomáticos e governamentais. Respeitando-se esta regra, o(a) 
participante é livre para utilizar trajes que lhe sejam confortáveis, independente 
de estereótipos ou padrões sociais impostos.  

7.2. Nos eventos sociais o traje é livre; todavia,  recomenda-se que os participantes 
usem roupas interativas de acordo com a proposta da festa 'ΓΣMΔS Frat Party, 
conforme explicado na Parte II deste guia, na seção número 3, “Eventos Sociais”. 

8. IMPRENSA  

8.1. Cada comitê contará com um(a) ou mais delegados(as) de imprensa que devem 
tomar notas dos acontecimentos gerais bem como produzir reportagens e outros 
conteúdos multimídia sobre as decisões dos delegados, publicadas através do 
jornal temático ou por mídias audiovisuais.  

8.2. Entrevistas e declarações dadas aos meios de comunicação disponíveis devem 
ser consideradas como oficiais.  

8.3. Os(as) delegados(as) de imprensa podem, com a permissão da Mesa Diretora 
dos comitês, realizar coletivas de imprensa com os(as) demais delegados(as) 
daquele comitê, levantando informações sobre os trabalhos e recentes 
acontecimentos.  

8.4. Sugere-se que os(as) delegados(as) interajam com sua contraparte da 
imprensa, e vice-versa, visando o enriquecimento da experiência acadêmica obtida 
na simulação. Outras formas de interação, além das já especificadas, incluem os 
comunicados oficiais e cartas à imprensa.   

8.5. Os jornais apresentarão uma linha editorial definida, o que significa que suas 
notícias serão orientadas por tendências políticas e ideológicas conforme a 
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realidade. 

9. COMBATE ÀS OPRESSÕES  

9.1. O delegado deve se portar de acordo com o padrão de comportamento do comitê 
simulado. O caráter diplomático, político ou jurídico do comitê influencia o que se 
espera do(a) delegado(a), cabendo à Mesa Diretora a prerrogativa de delimitar os 
comportamentos que serão passíveis de aceitação, a depender das peculiaridades 
e natureza de cada comitê. Tais variações permitidas em termos de 
comportamento são importantes para que se mantenha o caráter imersivo da 
simulação, sem no entanto, haver permissão para a falta de respeito, opressão e  
preconceito de qualquer espécie no âmbito do TEMAS 15 - Estados Unidos.  

9.2. As condutas gerais de comportamento expressas neste documento devem ser 
observadas em todos os momentos concernentes ao TEMAS 15 - Estados Unidos, 
tanto durante as sessões, quanto durante as cerimônias de abertura e 
encerramento, coffee break e eventos sociais. 

9.3. É vedado aos(às) delegados(as): 

a) elevar o tom de voz ao se dirigir a outro(a) delegado(a); 
b) elevar o tom de voz ao se dirigir à Mesa Diretora, voluntários, Secretariado ou 

qualquer integrante da equipe temática; 
c) intimidar outro(a) delegado(a); 
d) ofender diretamente outro(a) delegado(a) ou integrante da equipe temática; 
e) praticar atos de discriminação e/ou opressão por condição socioeconômica, 

orientação sexual, nacionalidade e origem, características físicas e raciais, 
vestimenta, conduta nos eventos sociais, gênero, sexualidade, etnia ou 
qualquer outro aspecto relativo à diversidade que permeia a sociedade; 

f) cometer assédio de qualquer espécie; 
g) cometer agressão de qualquer espécie.  

9.4. Os(as) Diretores(as) e o Secretariado estarão a todo momento disponíveis para 
ouvir e atender qualquer situação de desconforto pessoal por parte de qualquer 
delegado(a) ou participante envolvido no TEMAS 15 e são o canal oficial do evento 
para proceder com a queixa. 

9.5. Os componentes da equipe, em caso de reclamação em relação ao 
comportamento de um(a) delegado(a), devem se comunicar com o(a) reclamante 
em um ambiente reservado e tomar as medidas cabíveis para a resolução do 
problema. Após os esclarecimentos com o(a) reclamante ao membro da equipe, 
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deve-se convocar a parte reclamada para explicar que houve uma situação 
incômoda com outrem, evitando citar nomes de início. Depois de explicada a 
situação, deve-se advertir o(a) delegado(a) de que o comportamento não é adequado 
e não deve ser repetido, sob pena de sofrer sanções cabíveis. Em nenhuma hipótese 
os(as) Diretores(as) devem convocar os(as) delegados(as) para conversar sobre o 
ocorrido ao mesmo tempo, salvo situação em que ambos(as) os(as) envolvidos(as) 
tenham apresentado condutas problemáticas. 

9.6. As sanções cabíveis para atitudes previstas neste capítulo variam de acordo 
com a prática reiterada ou a gravidade da situação, indo de um aviso informal até 
a expulsão do(a) participante, sendo que sanções mais gravosas do que advertência 
serão decididas pelo Secretariado competente.  

9.7. O Secretariado estará envolvido na resolução dos problemas em caso de falta 
grave ou reincidência por parte de alguma delegação, para que sejam decididas as 
ações cabíveis coletivamente com os(as) demais Diretores(as). Quando o fato 
ocorrer durante a simulação em si, o Secretariado Acadêmico fica responsável por 
lidar com o assunto, devendo a equipe comunicar ao Secretário responsável pelo 
comitê.  Em caso de faltas menores, o Secretariado não deve intervir diretamente, 
ficando a prerrogativa de lidar com a questão com os componentes da equipe de 
cada comitê. Nesta, o Secretariado deverá ser avisado para fins de controle, não 
intervindo, contudo. 

 
10. LEGISLAÇÃO  

 
10.1. Conforme a legislação federal, estadual e municipal, é proibida o consumo de 
bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes por menores de 18 anos. Por esse 
motivo, é vedada a participação de menores de idade na 'ΓΣMΔS Frat Party, assim 
como é vedado consumo de álcool por menores em qualquer evento social 
promovido pelo TEMAS 15. 
 
10.2. Os(as) chefes de delegação são responsáveis pelos membros menores de idade 
de suas respectivas delegações.  
 
10.3. Também de acordo com a legislação federal e estadual, só é permitido fumar 
em locais totalmente abertos. 
  
10.4. O(a) participante que for flagrado(a) consumindo substância ilícita ou 
cometendo qualquer ato que configura crime será imediatamente expulso(a) do 
evento.   
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PARTE II 
LOGÍSTICA 

 
 

1. CRONOGRAMA 
 

1.1. O cronograma do evento corresponde às atividades desempenhadas e eventos 
promovidos pelo TEMAS 15 - Estados Unidos e seus respectivos horários e datas 
de realização. O cronograma oficial do TEMAS 15 corresponde ao listado abaixo: 
 
Quarta-feira (19/06) 
10h-13h Walking tour 
17:30-18h Credenciamento 
18h-20h Cerimônia de Abertura 
20h-20:40h Coquetel de Abertura 
21h-23h Happy Hour! 
 
Quinta-feira (20/06) 
9h-12h 1ª Sessão 
12h-13:30h Almoço 
13:30h-15:30h 2ª Sessão 
15:30h-16h Coffee break 
16h-17:40h 3ª sessão 
18h-00h TEMAS’ Got Talent! 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta-feira (21/06) 
08:30h-12h 4ª Sessão 
12h-13:30h Almoço 
13:30h-15:30h 5ª Sessão 
15:30h-16h 5ª Coffee break 
16h-17h 6ª Sessão 
18h-01h 'ΓΣMΔS Frat Party 
 
Sábado (22/06) 
13h-15:30 7ª Sessão 
15:30h-16h Coffee break 
16h-17:40h 8ª Sessão 
20h BH Alternativa 
 
Domingo (23/06) 
08:30h-12h 9ª Sessão 
12h:13:30h Almoço 
13:30h-15h 10ª Sessão 
15h-17:30h Cerimônia de 
encerramento 
18h-00h Festa de despedida: karaokê 

 
1.2. O cronograma oficial pode ser alterado a qualquer momento de maneira 
unilateral. Nesse caso, o Secretariado irá orientar sobre as alterações e suas 
implicações. 
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2. SEDE 
 

1.1. A Cerimônia de Abertura do TEMAS 15 - Estados Unidos será realizada na 
Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Av. João Pinheiro, 100 - Centro. 
 
1.2. As sessões do TEMAS 15 - Estados Unidos serão realizadas da Escola Superior 
Dom Helder Câmara.  R. Álvares Maciel, 628 - Santa Efigênia. 
 
1.3. Os eventos sociais do TEMAS 15 - Estados Unidos terão localizações diversas, 
expressas na Seção 3 desta parte deste Guia, “Eventos Sociais”. 
 
 

3. EVENTOS SOCIAIS 
 
3.2. Os eventos sociais correspondem aos eventos organizados para 
confraternização entre delegados, equipe e demais convidados do TEMAS 15 - 
Estados Unidos. 
 
3.3. São os eventos sociais do TEMAS 15, e sua descrição: 
 
WALKING TOUR (19/06) 
Um clássico passeio andando pela cidade-sede do TEMAS para conhecer as belezas 
belo-horizontinas e praticar uma gostosa atividade física ao ar livre. A equipe do 
TEMAS leva os(as) delegados(as) para dar uma volta pela região centro-sul de Belo 
Horizonte para possam se ambientar, tirar fotos e conhecer a capital mineira. 
Horário: 10h00 
Ponto de Encontro: McDonald’s da Praça da Savassi. Av. Getúlio Vargas, 1300 - 
Savassi. 
 
HAPPY HOUR (19/06) 
A primeira confraternização do TEMAS 15 tem a proposta de mostrar que Belo 
Horizonte faz jus à sua alcunha de “capital dos bares”. Nesse momento, o TEMAS 
convida a equipe e os(as) delegados(as) a se conhecerem e confraternizaram 
enquanto desfrutam da noturna criatividade belorizontina com um cardápio 
variado de petiscos mineiros e diversas cervejas. 
Horário: 21h30 
Local: Bar da Esquina. R. Sergipe, 146 - Centro 
Entrada: Franca 
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TEMAS’ GOT TALENT! (20/06) 
Honrando uma das mais divertidas tradições do TEMAS, o Show de Talentos 
também faz parte da série de eventos sociais da nossa 15ª edição. Configurando 
um diferencial de confraternização, tanto a equipe quanto os(as) delegados(as) são 
desafiados(as) a apresentarem em um palco o que consideram fazer melhor, desde 
teatro, dança, canto ou o que mais a habilidade e/ou coragem guiarem.  
Horário: 18h00-00h00 
Local: REC Music Bar.  Av. Getúlio Vargas, 809 - Funcionários 
Entrada: Franca 
 
'ΓΣMΔS FRAT PARTY (21/06) 
Como honra a tradição da modelândia brasileira, o TEMAS 15 terá uma festa open 
bar e open food temática para o deleite de todos(as) delegados(as), diretores(as), 
secretários(as) e amigos(as) temáticos(as). Esse ano o tema é a cultura 
universitária estadunidense, e nada melhor para honrá-lo do que o título de 
'ΓΣMΔS Frat Party! Teremos copos vermelhos e vários drinking games para 
completar a proposta. Está na hora de juntar-se à sua fraternidade ou à sua 
sororidade e vir festejar conosco! 
Horário: 18h00-01h00 
Local: Casa Rosa do Bonfim. Rua José Ildeu Gramiscelli, 301 - Bonfim 
Traje: Cultura universitária americana 
Entrada: R$ 45,00 até as 16hrs do dia 20/06 
R$ 50,00 entre 16hrs do dia 20/06 e 17:30hrs do dia 21/06 
R$ 55,00 na porta do evento. 
 
BH ALTERNATIVA (22/06) 
Repetindo o sucesso do TEMAS 13 e do TEMAS 14, queremos levar os(as) 
delegados(as) para conhecerem o que Belo Horizonte tem de melhor: sua vida 
noturna. A ideia é que os(as) delegados(as) possam conhecer um programa noturno 
feito pelo público jovem da cidade em algum dos muitos bares da cidade. 
Horário: 20h00 
Local: A ser definido, a depender das melhores ofertas de programação noturna 
em Belo Horizonte nesta data. 
Entrada: Franca 
 
KARAOKÊ DE DESPEDIDA (23/06) 
Para nos despedirmos, propomos um karaokê em um dos mais divertidos bares de 
Belo Horizonte. 
Horário: 18h00-00h00 
Local: Bar da Cacia. R. Rio de Janeiro, 1411 - Centro.  
Entrada: R$ 10,00  
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Todas as entradas para eventos sociais do TEMAS 15 poderão ser adquiridas na 
help desk, durante o evento, ou via transferência bancária. 
 

3. ALIMENTAÇÃO 
 

A Escola Superior Dom Helder Câmara se localiza em uma região bastante 
movimentada em termos de comércio. Portanto, há diversos restaurantes de 
diversas faixas de preço nos arredores em que os(as) participantes possam almoçar 
durante o evento. Contudo, durante o dia 20/06, feriado de Corpus Christi, e no dia 
23/06, domingo, a maioria dos estabelecimentos estará fechada. Nesse dia, sugere-
se que os(as) participantes almocem no Boulevard Shopping. Quaisquer descontos 
e negociações obtidas pelo Secretariado para a alimentação durante o evento serão 
devidamente informados. 
 

4. HOSPEDAGEM 
 

4.1. O Secretariado do TEMAS 15 - Estados Unidos disponibilizou um formulário 
de hospedagem solidária para a alocação de delegados(as) de fora da região 
metropolitana de Belo Horizonte. 
 
4.2. Para além da hospedagem solidária, a hospedagem oficial recomendada para 
o TEMAS 15 - Estados Unidos é o Minas Hostel (Rua Sabará, 26 - Floresta). O 
preço da diária acordado é R$ 27,90, com café da manhã incluído. As reservas 
podem ser feitas no número +55 31 8640-3957. 
 
4.3. Aos(às) delegados(as) que não foram alocados(as) em hospedagem solidária e 
não desejam se hospedar na hospedagem oficial recomendada, sugerimos as 
seguintes localizações por serem mais cômodas e próximas à sede do evento: Santa 
Efigênia, Centro, Savassi, Santa Tereza, Funcionários, Lourdes e Floresta. 
 

5. TRANSPORTE 
 

5.1. Como a sede do evento se localiza na região centro-sul de Belo Horizonte, é 
fácil acessá-la através do transporte público da cidade, tanto de ônibus quanto de 
metrô. No primeiro caso, as linhas indicadas para a região da sede estão listadas 
no seguinte link: http://servicosbhtrans.pbh.gov.br/bhtrans/e-servicos/S03F02-
pontoonibus.asp?logradouro=Professor%20Alfredo%20Balena&tipo=Ave. No 
segundo caso, a estação de metrô mais próxima à Escola Superior Dom Helder 
Câmara é a ‘Estação Santa Efigênia. Sugerimos também que consultem o Google 
Maps para se localizarem melhor em relação ao transporte público em Belo 
Horizonte. 
 

http://servicosbhtrans.pbh.gov.br/bhtrans/e-servicos/S03F02-pontoonibus.asp?logradouro=Professor%20Alfredo%20Balena&tipo=Ave
http://servicosbhtrans.pbh.gov.br/bhtrans/e-servicos/S03F02-pontoonibus.asp?logradouro=Professor%20Alfredo%20Balena&tipo=Ave
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5.2. O transporte entre a sede do evento e os eventos sociais será feito por conta 
dos(as) participantes, de modo que sugere-se o uso de aplicativos de caronas pagas. 
O Secretariado irá organizar para que nenhum carro deixe a sede com menos de 
quatro delegados(as). Descontos negociados com tais aplicativos serão divulgados 
em momento oportuno. 
 

 
 


