
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das delegações, delegados, mesa diretora e professores. 

GUIA DA SIMULAÇÃO: 

REGRAS E FUNCIONAMENTO 

 



 

  

Das delegações, delegados, mesa diretora e professores 
  

Direitos das Delegações e Delegados:  
 
1. Ter tratamento cordial da equipe organizadora e dos demais delegados e participantes;  
2. Ter a equipe organizadora à sua disposição para atender solicitações relacionadas ao 
desenvolvimento das discussões, responder dúvidas e resolver problemas que possam surgir;  
3. Ter sua integridade preservada durante todas as atividades do evento;  
4. Exigir cumprimento de horários.  
 

Deveres das Delegações e Delegados:  
 
1. Estar ciente de que, em caso de descumprimentos das regras, este será desligado 
automaticamente do evento;  
2. Vestir-se de acordo com os costumes do corpo diplomático do país representado ou trajes 
formais durante as reuniões. Caso o delegado não vá vestir-se com trajes típicos do país que 
representa - é obrigatório o uso de, pelo menos, camisa de manga longa, calça social e gravata 
para homens e calça social longa ou saia até o joelho para mulheres;  
3. Estudar, previamente ao evento, os artigos e o guia de estudo de seu comitê;  
4. Manter linguagem apropriada e o decoro nas sessões, sendo que a falta de decoro poderá 
incorrer em sanções pela mesa;  
5. Pedir permissão à mesa diretora para se manifestar ou para sair da sala;  
6. Aprofundar seus conhecimentos acerca do tópico da negociação e da posição negociadora 
da delegação representada;  
7. Familiarizar-se com as regras gerais de simulação da SiEM 2013 e, no caso dos 
representantes no Conselho de Segurança das Nações Unidas com as regras especiais do 
Conselho posteriormente especificadas;  
8. Respeitar os desígnios da equipe organizadora, lembrando-se sempre que a decisão da mesa 
diretora é soberana dentro do comitê. Respeitar os outros delegados, mesa, assim como 
professores e membros da equipe organizadora durante o evento, seja no decorrer das 
sessões dos comitês, seja nas atividades culturais;  
9. Cumprir os horários das sessões e das atividades culturais;  
10. Não conversar em voz alta nos corredores próximos aos comitês;  
11. Zelar pelo patrimônio da Universidade e demais locais utilizados durante o evento;  
12. Não fumar e ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias não-autorizadas nas dependências 
do evento, o que inclui os espaços dos eventos culturais oficiais, 
 

Dos professores conselheiros: 
  
1. Acompanhar o andamento das atividades nos comitês. O professor conselheiro terá acesso 
a todas as salas de simulação. No entanto, esse acesso será restrito a uma quantidade de 
professores máxima dependendo do tamanho do espaço físico das salas;  
2. Nas salas de simulação, permanecer no local delimitado aos professores conselheiros e não 
intervir no debate e/ou distrair os alunos, com, por exemplo, fotografias com flash;  
3. Estar convicto da soberania da equipe organizadora frente aos delegados durante as sessões 
e eventos paralelos;  
4. Orientações podem ser dadas de modo rápido e discreto dentro da sala, seja de modo oral 
ou por escrito, senão essas orientações deverão ocorrer fora das salas de simulação para não 
atrapalhar os demais participantes. O professor deve limitar-se à orientação dos alunos, não 



 

intervindo desnecessariamente na performance dos mesmos e nem no andamento dos 
comitês;  
5. Reportar à equipe organizadora a necessidade de contato com um delegado que esteja 
dentro de uma sala de simulação, para que essa equipe, e somente ela, possa providenciar o 
contato;  
6. Não fumar e ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias não-autorizadas nas dependências do 
evento, o que inclui os espaços dos eventos culturais oficiais; 
 

Da Mesa Diretora  
 
1. A mesa diretora possui autoridade sobre todas as atividades do SiEM 2013, sendo suas 
decisões finais e inapeláveis;  
2. As regras aqui dispostas podem ser adaptadas pelas mesas diretoras para o melhor 
andamento dos debates.  
3. A mesa diretora tem o dever de manter a ordem e o decoro dentro do comitê, assim como 
de respeitar as regras da simulação e respeitar os delegados e delegações.  
4. A mesa diretora deve auxiliar os delegados durante a simulação para que esses aproveitem 
melhor sua participação no SiEM 2013. 
 

Documentos  
 

Documentos de Posição (Position Paper) 
 

O Documento de Posição deve ser uma síntese do posicionamento do País em relação 
ao tema em debate, perante o Conselho. Geralmente expressa em uma lauda que deve ser lida 
em 1 minuto e 30 segundos na Assembleia Geral e 3 minutos no Conselho de Segurança, esse 
é muito útil para o discurso inicial do Delegado durante os primeiros momentos da Sessão de 
Simulação. O país deverá elaborar um documento para cada reunião que participará. Eles são 
disponibilizados aos outros delegados do comitê para que os mesmos possam conhecer a 
posição de determinados países sobre o tema e elaborar uma estratégia de ação – saber quem 
são seus aliados ou não, definir prioridades de diálogo, etc.  

Esse deve ser escrito cinco dias antes do dia da conferência e deve ser 
disponibilizado à equipe organizadora por e-mail. Caso uma delegação tenha interesse no 
documento de posição da outra, deve pedir acesso a esse para a organização do evento. 

Para elaborá-los, alguns padrões devem ser seguidos, como o uso do brasão (não a 
bandeira) do país ou de seu Ministério das Relações Exteriores em seu cabeçalho. No(s) 
primeiro(s) parágrafo(s) é determinada a política externa geral do país representado, ou seja, 
como ele age e define suas relações com os outros países e sua relevância no Sistema 
Internacional. 

Depois, o assunto a ser debatido deve ser contextualizado, podendo ser citadas 
resoluções anteriores sobre tal ou princípios da Carta da ONU que podem estar sendo 
infringidos. Logo, passa-se para a posição e atitude da representação frente ao tópico 
específico a ser discutido, ressaltando-se a importância dele para esse país, as ações tomadas 
por ele em relação ao assunto e também como o delegado, como representante desse Estado, 
vê o tema. Como essa parte é a mais relevante, deve-se destinar mais parágrafos a ela. 
 
Cartas de Governo  
 

Estas são correspondências oficiais dos Ministérios das Relações Exteriores de cada 
país para seus representantes. Podem abordar uma variedade de tópicos e normalmente 



 

incluem instruções em relação ao posicionamento dos diplomatas em algum ponto específico 
da negociação.  

No SiEM 2013 as Cartas de Governo serão elaboradas pela mesa diretora e tem como 
objetivo auxiliar as delegações em suas posições.  
 

Correspondência Diplomática  
Ela serve para uma comunicação informal entre os delegados ao longo das sessões. Ela 

é feita, normalmente, por meio de bilhetes escritos à mão endereçados a uma ou mais 
delegações específicas e passada em mãos pelos delegados ou transportados pela comissão 
organizadora.   

Essa correspondência possui um caráter formal e secreto. Portanto, pede-se que os 
delegados a utilizem para tópicos concernentes à discussão do comitê e que não abram as 
correspondências não endereçadas a eles. Além de ser uma ofensa em termos diplomáticos, é 
falta de educação ler a correspondência alheia. 
 
Resolução 

 
Ao fim da deliberação sobre cada uma das questões em debate os delegados se 

juntam para produzir uma resolução que atenda aos padrões das Nações Unidas. 
 
Minuta de Resolução: a diferença entre o Projeto e a Minuta de Resolução, é que a Minuta 
não foi apresentada como Projeto de Resolução, está em posse de cada país ou circulando 
entre as delegações, ou sendo negociada para ser apresentada como Projeto de Resolução. O 
status de Minuta acaba quando os Estados conseguem cinco patrocinadores para apresenta-la 
à mesa como Projeto de Resolução. 
Projeto de Resolução: é a mesma Resolução, mas com status de Projeto, pois foi apresentada 
como Projeto e está sujeita ao recebimento de emendas e depois irá à votação; 
Ou seja, dependendo da Etapa da Simulação, poderemos ter para uma mesmo documento 
uma Minuta de Resolução, ou um Projeto de Resolução, ou uma Resolução. 
Resolução: é o documento final dos debates aprovado pelo Comitê. 
 

As decisões da ONU são expressas na forma de Resoluções. Os Projetos de Resolução 
devem ser submetidos à mesa com o mínimo de cinco patrocinadores (assinantes). Estes 
Projetos de Resolução são fruto das discussões realizadas durante as sessões da ONU, e 
poderão ser modificados através de emendas antes de serem aprovados. 

Todas as resoluções deverão tratar da questão proposta como tópico da Agenda. O 
propósito da Agenda é o de manter a discussão em um nível gerenciável; os Projetos de 
Resolução que se desviarem da Agenda não serão consideradas pela mesa. 

As Resoluções normalmente seguem um formato regular: 
 
Preâmbulo: O preâmbulo deve explicar o propósito da Resolução e apontar as principais 
razões para apoiar-se nas cláusulas que se seguirão. O preâmbulo normalmente faz claras 
referências a Resoluções adotadas anteriormente pela ONU ou a ações tomadas no assunto 
discutido. Referências também são feitas a artigos específicos da Carta das Nações Unidas. O 
preâmbulo começa com o nome do organismo da ONU ao qual essa Resolução foi submetida e 
continua com um esclarecimento das atividades e discussões do corpo específico (usando 
expressões como: reconhecendo, acreditando, notando, recordando, levando em 
consideração, desejando, etc.) explicando porque a Resolução está sendo proposta. 
 
Cláusulas Operativas: As cláusulas operativas numeradas (requer, declara, encoraja, apoia, 
endossa, convida, enfatiza, expressa, deseja, etc.) devem tomar a forma de recomendações 
para ação, ou uma declaração de opinião favorável ou desfavorável, no que concerne uma 



 

situação existente ou pode inclusive requerer algum tipo de ação por parte dos Estados 
Membros, ou pelos órgãos da ONU. O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que tem 
a prerrogativa de DECIDIR, podendo para isto usar prerrogativas de embargos e uso da força. 
A primeira palavra de uma cláusula do preâmbulo deve estar escrita em letras maiúsculas. 
Cada cláusula do preâmbulo termina com uma vírgula. Cada cláusula operativa deve ser 
numerada e terminar com um ponto e vírgula, exceto pela última que deve fechar a Resolução 
com um ponto final. A primeira palavra de cada cláusula operativa deve de alguma maneira 
estar destacada. 
 
A Resolução deverá: 
1) Ser clara, concisa e não conter erros gramaticais; 
2) Não estar em conflito com os princípios da Carta das Nações Unidas; 
3) Não ser similar a outras Resoluções. 
 

Seguimento da reunião: 
 
Cerimônia de abertura:  
 
 A abertura é o momento em que acontece a composição da mesa dos diretores; ela 
será formada por alunos de Relações Internacionais que participam da organização do SiEM e 
conterá quatro componentes: o presidente e três secretários. O presidente será o responsável 
por conduzir a sessão, de forma que, fará as explicações necessárias para o bom procedimento 
da reunião e também será dirigida a ele qualquer dúvida que possivelmente surja. 
 
1. As sessões do SiEM 2013 serão previamente apresentadas no cronograma do evento, sendo 
fundamental o respeito aos horários apresentados;  
2. A Mesa Diretora procederá com a contagem do quórum no início de cada sessão, através de 
chamada oral;  
 

 Os delegados serão chamados um por um a se declararem:  
 
Por exemplo:  
Mesa: “Federação Russa?”  
Delegado russo: “A Federação Russa se declara presente e votante/presente.”  
 

 Os delegados se declarando só como ‘presentes’ unicamente terão direito ao voto 
procedimental não ao voto substancial. Isso se aplica às delegações que não são 
membros plenos das Organizações, como a representação da Palestina ou da União 
Europeia em uma reunião das Nações Unidas. Elas não têm direito ao voto 
substantivo de emendas e resoluções, mas têm direito à voz e ao voto 
procedimental.  No SiEM 2013, as delegações que terão direito a voto procedimental 
e participarão das discussões como delegações convidadas, serão a delegação de 
Taiwan na reunião da Assembleia no caso de seu reconhecimento, e o Irã na reunião 
do Conselho de Segurança, pois são delegações convidadas, já que o assunto as 
incluí.  

 

3. A presença de 1/3 das representações inscritas no comitê é necessária para que a sessão 
seja declarada aberta e para o andamento dos debates; 
4. O reconhecimento das delegações que chegarem atrasadas será feito da seguinte forma:  
 

 Delegado deve avisar por bilhete escrito à mesa que está, agora, na reunião.  



 

 A mesa irá, então, perguntar quando apropriado, por exemplo: França, como você se 
declara?”  

 Delegado francês: “A França está presente e votante/presente.”  
 
 
 
Discurso inicial: 
  
1. O Discurso Inicial é o momento em que os delegados terão o direito de exporem as suas 
opiniões acerca do tema em questão, sendo cedido a eles um minuto e trinta segundos para a 
explanação na Assembleia Geral, 3 minutos no Conselho de Segurança. 
2. Cada representação deverá ser reconhecida pela mesa diretora antes de iniciar seu discurso. 
Ou seja, a mesa deve autorizar o discurso.  
3. A mesa diretora possui a prorrogativa de interromper qualquer discurso que se mostre 
ofensivo e fuja ao decoro dentro do comitê. 
4. A mesa diretora deverá avisar através de discreto sinal sonoro quando faltar 10 segundos 
para o fim do tempo de discurso.  
5. Ao fim do tempo de discurso a mesa diretora avisará ao delegado e retomará o debate.  
6. Algumas reuniões podem ter discursos iniciais que serão estipulados e previamente avisados 
aos delegados. 
 
- Em reuniões da ONU existem procedimentos chamados de questões e moções que servem 
de apoio para as delegações; elas são necessárias em momentos que se queiram interromper a 
discussão ou modificar o seguimento das mesmas. Elas possuem diversos objetivos, como: 
adiar as sessões, dar direito de reposta quando um discurso é ofensivo ou quando deseja-se 
promover reuniões em grupos, etc.  
 
Abertura da lista de oradores: 
 
1.Quem é responsável por declarar como aberta a lista de oradores é a mesa diretora; tal ato 
inaugura o debate formal. As delegações que desejarem se pronunciar, deverão levantar suas 
placas de identificação para que a mesa os adicione à lista.  
 
Debate formal: 
 
1.O Debate Formal é destinado a apresentação dos argumentos das delegações sobre as 
questões levantadas anteriormente nos discursos iniciais. 
2.Cada delegação terá um minuto para se pronunciar, devendo receber o aval da mesa para 
isso. Caso o delegado não utilize todo de seu tempo disponível, ele poderá ceder o tempo 
restante à mesa, a outra delegação ou para perguntas. 
 
- Cessão de tempo: quando lhe dirigida à palavra, o delegado poderá ceder seu tempo restante 
de discurso à mesa, a outra delegação ou para perguntas. Caso ceda seu tempo à mesa, o 
Presidente dará a palavra à nação que está posteriormente inscrita na Lista de Oradores; se 
cedido o tempo a outro delegado, ele usará do tempo remanescente para fazer sua exposição. 
Já em caso de cessão para perguntas, os outros representantes do comitê poderão proferir 
perguntas de no máximo 45 segundos para o delegado que fez o discurso. O tempo restante 
do delegado será utilizado para responder as perguntas feitas. Só será reconhecida uma 
pergunta por vez. 
 
Questões: 



 

 
Questão de privilégio pessoal: que é a única questão/moção que pode interromper o 
pronunciamento de um delegado, e ele o faz no momento em que sentir desconforto pessoal, 
quando, por exemplo, não está ouvindo a exposição.  
 
Questão de ordem: utilizada para informar a Mesa Diretora de que as regras de debate não 
estão sendo seguidas apropriadamente. Essa questão deve se relacionar diretamente com as 
regras do debate e só poderá ser levanta quando a mesa perguntar se há alguma questão ou 
moção em pauta, ou na vez da delegação de fazer a exposição.  
Exemplo: quando a mesa não cede a palavra à delegação que está inscrita primeiro na lista de 
oradores, e sim a segunda.  
 
Questão de dúvida: utilizada para consultar a Mesa Diretora sobre procedimentos e regras do 
debate e não pode interromper um discurso.  
 
Direito de resposta: quando uma delegação se sente ofendida em relação a uma exposição de 
outra delegação, ela pode pedir uma moção para responder tal ofensa pessoal.  

 
Moções: 
 
1. As moções são utilizadas para apresentar propostas de mudança procedimental no debate. 
O representante que propor a moção deve informar a justificativa para tal mudança assim 
como o tempo de duração de tal mudança. Tipo de moções: 
 
Debate informal: além da tradicional lista de oradores, os delegados podem pedir uma moção 
para debate informal, sendo moderado pela mesa. A lista oficial de oradores é 
temporariamente posta de lado, sendo aberta, portanto, uma nova lista de oradores; o 
delegado que propor a moção deverá estabelecer o tempo de duração do debate, que deve 
ser analisado pela mesa. Tal moção tem por objetivo dar mais agilidade às discussões, ou 
mesmo, para discutir um determinado assunto. A moção para ser votada e deve ter o quórum 
de metade dos países incialmente previstos na reunião. 
 
Reunião em grupos: durante o Debate formal, os delegados podem propor uma moção para as 
reuniões em grupos; essa moção deverá ser aprovada pela maioria simples. Essas reuniões 
possuem como objetivo facilitar a troca de ideias entre as delegações e promover o 
intercâmbio de informações de uma forma mais direta; não podendo exceder de quinze 
minutos. O Presidente da sessão será o responsável por avaliar se a proposta da moção é 
válida ou se ela não cabe ao momento da discussão. Se a moção for aceita pelo diretor, 
rapidamente ela será posta em votação. 
 
Adiamento de sessão: ao levantar essa moção o delegado procura adiar os trabalhos até o 
próximo horário estabelecido no cronograma. Deve ser aprovada com maioria simples das 
delegações presentes e votantes. 
 
Fechamento da lista de oradores: o fechamento da Lista de Oradores impede que novos 
nomes sejam adicionados à lista, mas todos os inscritos farão suas considerações. Essa moção 
precisa de maioria simples para ser aprovada.  
  
Encerramento do debate: para iniciar a votação de um projeto de resolução ou emenda é 
necessário que seja aprovada a moção de encerramento do debate. Após essa moção ser 
aprovada encerra-se o debate – nenhum pronunciamento da lista de oradores pode ser feito - 



 

e inicia-se a votação de um determinado projeto de resolução. Só é possível encerrar o debate 
após um projeto de resolução ou uma emenda serem apresentados ao comitê. Deve ser 
aprovada com maioria qualificada (2/3) das delegações.  
 
Exemplo: 
 
 - Mesa: “Alguma questão ou moção em pauta?” 
- Delegado: levanta sua plaqueta. 
- Mesa: “Pois não senhor delegado?” 
- Delegado: “Senhor Diretor, gostaria de propor uma moção para um debate informal.” 
- Mesa: “Qual a justificativa, o tempo total e de discurso de cada país, senhor delegado?” 
- Delegado: Justifica e dá tempo total de quinze minutos de discurso dividido para cada 
delegação. 
- Mesa: “A mesa aceita sua moção e coloca-a imediatamente em votação.” 
- Mesa: “Países favoráveis, por favor, levantem suas plaquetas (bem alto para a contagem). 
Obrigado, senhores delegados (só então os delegados abaixam suas plaquetas). Países 
contrários, por favor, levantem suas plaquetas. A moção é aprovada com X votos a favor e Y 
contra.” 
 
2.Caso não haja proposta de moção ou questão a mesa procederá com a lista de oradores. 
  
Negociação e Coffee Break: 
 
1.Durante os pronunciamentos das delegações, os representantes dos países podem trocar 
informações através das correspondências diplomáticas. Em determinado momento da 
reunião, quando as delegações já tiverem ciência das opiniões dos países, a sessão será 
interrompida. Essa pausa tem como objetivo fazer com que os delegados se reúnam e 
discutam acerca das possíveis alianças e acordos que possam ser firmados, tendo a finalidade 
de formularem uma Proposta de Resolução. Esse é o momento é o do Coffee Break; tal 
intervalo é proposto por uma delegação através de uma moção para adiamento de sessão (no 
horário estipulado previamente para o Coffe Break), sendo necessária a maioria simples dos 
votos para ser aprovada. 
 
Apresentação da Proposta de Resolução: 
 
1. Para a validação pela mesa diretora um Projeto de Resolução necessita de, pelo menos, 4 
países signatários e de formatação adequada. Um Projeto de Resolução pode ser 
apresentado até às 11:30 na Reunião matutina e até as 17:00 nas reuniões vespertinas. 
Ainda, a mesa poderá receber mais de um projeto de resolução, porém somente um será 
votado ponto por ponto. 
 
- Submetendo um projeto de resolução à apreciação da mesa: os delegados que queiram 
submeter suas minutas de resolução à mesa, deverão mover uma moção para sua 
apresentação. Aceitada sua moção pelo Diretor, a mesa propõe a votação da moção para ler o 
projeto para as delegações; para ser aprovada, ela necessita de maioria simples. Após a 
aprovação da moção, a minuta de resolução passa a receber status de Projeto. A partir disso, 
os delegados terão acesso ao projeto de resolução (ela(s) será projetada à 
Assembleia/Conselho). Sendo assim, o delegado que apresentou a resolução terá um tempo 
de três minutos para explicação das cláusulas operativas, podendo ser cedido esse tempo a 
perguntas. Mais de um projeto poderá ser lido, contudo apenas um será escolhido para 
votação dos pontos. 
 



 

2. Após o Diretor anunciar o início dos procedimentos de votação, nenhuma Questão estará 
em ordem, com exceção de questões de dúvida relativas especificamente à condução da 
votação e questões de privilégio pessoal, e também nenhuma moção estará em ordem. 
Durante os procedimentos de votação, nenhum delegado poderá entrar ou sair do recinto. 
 
- Início da votação: após a explicação da resolução por parte do delegado, a mesa diretora 
passará a votação do projeto, lendo ponto por ponto de tal documento, e submetendo cada 
cláusula à votação; para aprovação de cada ponto, será necessária maioria simples (1/2 dos 
votos).  Os delegados poderão votar a favor, se abster, ou votar contra a cláusula em questão. 


No Conselho de Segurança das Nações Unidas para que uma Resolução passe é 
necessário que se tenha a maioria simples dos presentes e votantes, sem que haja o voto 
contrário de nenhum dos membros permanentes (significando: ‘veto’).  

Os membros permanentes do Conselho de Segurança que não sejam favoráveis a uma 
Resolução, mas não desejem vetá-la, devem declarar seu voto como ’abstenção’.  

 
Emendas  
 
1. Projetos de Emendas a Projetos de Resolução necessitam de um mínimo de três assinaturas 

de outras delegações para serem validadas pela mesa diretora e são aprovadas com 
maioria simples.  

  
2. Projetos de Emendas a Projetos de Resolução podem ser apresentadas a qualquer 

momento após apresentação de um projeto de Resolução.  
 
3. Apenas cláusulas operativas podem ser emendadas e essas podem ser emendadas 

quantas vezes for necessário. Emendas podem retirar, modificar ou adicionar cláusulas 
em um Projeto de Resolução.  

 
4. Após a apresentação de um Projeto de Emenda um dos seus signatários será convidado a 

lê-la e serão aceitas correções de cunho técnico-gramatical. Então será aberta uma Lista 
Especial para a Emenda em questão.  

 
5. Em caso de empate a Emenda em questão será votada novamente. Em caso de segundo 

empate ela será considerada rejeitada.  
 
No Conselho de Segurança das Nações Unidas para que uma Emenda passe é necessário 
que se tenha a maioria simples dos presentes e votantes, sem que haja o voto contrário de 
nenhum dos membros permanentes (significando: ‘veto’).  
Os membros permanentes do Conselho de Segurança que não sejam favoráveis a uma 
Emenda, mas não desejem vetá-la, devem declarar seu voto como ’abstenção’.  
 

Retirada de Documentos  
 

1. Projetos de Resolução e Emendas podem ser retirados com o consentimento de seus 
signatários (assinantes). Para a retirada é necessário apenas que esses retirem seu apoio 
durante o debate do projeto.  

 

Votação da Resolução 

1. Uma proposta de divisão necessita de maioria simples para ser aprovada.  



 

2. Após a aprovação de uma divisão será feita a votação dos grupos de cláusulas. Cada grupo 
precisa de maioria simples para ser aprovados.  

3. O projeto de Resolução será ainda votado na íntegra com todos os grupos de cláusulas que 
foram preliminarmente aprovados.  

Votação por Chamada  

1. A votação por chamada consiste pela chamada oral, em ordem alfabética, das delegações 
presentes.  

2. Após a aprovação dessa moção as possibilidades de voto são:  

 ‘A favor’ e ‘A favor com direitos’ (justificado) 

 ‘Contra’ e ‘Contra com direitos’ (justificado) 

 ‘Abstenção’ (anular seu voto) 

 ‘Passar’ (esperar as outras delegações votarem e depois votar) 

3. Os direitos são utilizados como uma justificativa do voto por haver alguma ressalta 
substantiva em relação ao documento. Após todos terem pronunciado seus votos a mesa 
diretora reconhecerá 30 segundos para as delegações pronunciarem seus direitos. Esse 
reconhecimento será feito em ordem alfabética apenas para os delegados que votaram com 
Direitos.  

4. Em tal tipo de votação será permitido passar. Ao passar a delegação será chamada a 
proferir seu voto após todas as outras haverem votado. Isso pode ser feito apenas uma vez 
por votação, caso no qual não será permitido se abster. 

Votação no Conselho de Segurança: 

1. Cada membro do Conselho de Segurança terá um voto. 

2. As decisões processuais, ou seja, as votações para moções ou questões, serão tomadas pelo 
voto afirmativo de nove membros.  

3. As votações para admissão de projetos de Resolução, por exemplo, serão tomadas pelo voto 
afirmativo de nove membros, inclusive dos cinco permanentes.  

5. Após a votação, o projeto já com as emendas, recebe o status de Resolução; e então ela é 
lida à Assembleia/Conselho. 
 
 
 
 
 

 


