
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE COMITÊ PARA VIII SiGI 

COMITÊ: (inserir sigla e nome do órgão simulado em Arial 12, caixa alta e negrito) 

Exemplo: CE - CONSELHO EUROPEU 

TEMA: (inserir temática do comitê em Arial 12) 

Exemplo: Acordo Final sobre o Brexit 

CAMPUS: (inserir nome do campus em Arial 12)  

*Normalmente o campus do Diretor-Geral ou o que abrigar mais membros da mesa             

diretora. 

Exemplo: Vitória 

IDIOMA: (inserir idioma que será utilizado no comitê em Arial 12) 

Exemplo: Inglês 

PERÍODO: (inserir se o comitê será atual, futurista ou histórico em Arial 12) 

Exemplo: Atual 

MODELO DE DELEGAÇÃO: (inserir se o comitê será individual ou em dupla em             

Arial 12) 

Exemplo: Individual 

PROCEDÊNCIA: (inserir, conforme item 1.2 do edital, a opção que melhor           

descreve o comitê em Arial 12 e espaçamento 1,5) 

Exemplo: Propostas que tenham em sua agenda aspectos das relações          

bilaterais, multilaterais e dos principais regimes internacionais: Segurança,        

Direitos Humanos, Comércio, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e        

Governança de Organizações Internacionais, além de problemas nacionais. 

(espaço dado por “enter”) 

 

OBJETIVO E FUNCIONALIDADE:  
Nesta seção será pontuado o objetivo da proposição do comitê e a funcionalidade de              

aplicação. Sendo caracterizado como objetivo o intuito da reunião do órgão simulado e como              



funcionalidade as repercussões que a simulação pode vir a ter sobre o aprendizado dos              

delegados.  

POR QUE ESTE COMITÊ TEM QUE INTEGRAR A VIII SIGI?  
Inserir uma breve justificativa do comitê e sua importância para integrar o grupo de comitês               

selecionados para a oitava edição da SiGI. 

PARTICULARIDADES DO COMITÊ:  
Especificar, caso exista, qualquer particularidade do comitê, como o tipo de moderação,            

questões procedimentais ou de andamento, além de qualquer característica que julgue           

necessário elucidar. 

DELEGAÇÕES: 
Enumerar as representações que comporão o comitê. 

RESUMO DO TEMA: 

- Apresentação do Tema: 
Apresentar sucintamente o que será discutido no comitê. Pode ser um contexto histórico e              

as questões envolvidas nisso, por exemplo. 

- Apresentação do Órgão Simulado: 
Apresentar sucintamente o órgão simulado, sua maneira de funcionamento e suas           

características. 

- Questões Relevantes nas Discussões: 
Enumerar questões que serão abordadas no comitê, pertinentes para a discussão e que             

deverão ser respondidas nos debates. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Inserir, nas normas da ABNT, as referências utilizadas para a elaboração da proposta. 

 

Observação: Se em qualquer parte do modelo de proposta (anexo II) ou do formulário de               

inscrição (anexo I) a formatação não tenha sido descrita, deve-se adotar as normas padrões,              

ou seja, fonte Arial 12, espaçamento 1,5, margens 3cm superior e esquerda e 2cm inferior e                

direita, texto justificado e espaçamento entre parágrafos. Lembrando que o limite de 5             

páginas deve ser respeitado. 


