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Edital ONU Jr.
MODELO DE SIMULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI

1. OBJETIVO
O ONU Jr. busca a difusão das práticas e valores propagados pelas instituições internacio-nais, especialmente as componentes do sistema das Nações Unidas. Os principais objetivos são:
1) Promoção do Desenvolvimento Acadêmico:

Debatendo grandes questões internacionais, os alunos despertam seu interesse para a pes-quisa e valores partilhados em esfera internacional como a integração, a cooperação, a tolerância
e o respeito ao próximo. Os Guias de Estudo, preparados para cada comitê simulado, constituem
a fase inicial da preparação dos participantes, contendo informações relevantes sobre o tópico
debatido e a posição política dos países envolvidos no debate. Desta forma, o ONU Jr. visa
fomentar o interesse pelo debate político, agregando conhecimento aos participantes de forma
interativa e agradável.
2) Contribuição para a Integração Social de Jovens e Adolescentes:

Por ser um evento de âmbito nacional os participantes adquirem contato com outros jovens
da mesma faixa etária e de diversas regiões do Brasil, proporcionando um maior conhecimento
da cultura e valores do país. O intuito último, no entanto, é a promoção e contato com as diferentes culturas do mundo, propiciando a descoberta de novos horizontes e contribuindo para o
aprendizado individual. O trabalho em equipe, a cooperação e a integração são ainda desenvolvidos por meio das negociações e debates dentro dos comitês na busca de soluções para temas
internacionais contemporâneos.
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3) Desenvolvimento de Habilidades Individuais:

As habilidades individuais são muito desenvolvidas com a participação no evento. A prática
da escrita formal, por meio da confecção de documentos, o aperfeiçoamento da oratória através
dos discursos proferidos e o incremento na habilidade de negociação individual, são alguns dos
ganhos obtidos pelos estudantes. A retenção de valores como a tolerância, o respeito ao próximo
e a igualdade ainda são princípios agregados à formação.

2. JUSTIFICATIVA
Este projeto responde ao direcionamento de nossa política institucional de Internacionali-zação do Ensino.

3. DESTINATÁRIOS
Estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio do Colégio Internacional Signorelli.

4. REQUISITOS
4.1 Requisitos desejados:
a.

Ter bom rendimento escolar;

b.

Ter bom histórico de frequencia;

c.

Ser comprometido e ter responsabilidade;

d.

Ter histórico positivo de boa conduta;

e.

Interessar-se pelos temas do cenário internacional;

4.1 Requisitos eliminatórios:
a.

Ser aprovado nas duas etapas do Processo Seletivo.
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5. DATA DO ONU Jr.
De 11 a 15 de Outubro de 2013.

6. VAGAS
a.

04 vagas para estudantes do Ensino Médio.

7. OFERTA ACADÊMICA
7.1

O Projeto ONU Jr fica sob a supervisão da Direção Geral do Colégio em atuação conjunta
com a Divisão de Relações Internacionais e professores.

7.2

O Colégio Internacional Signorelli colaborará na preparação dos alunos/ delegados para
atuarem na simulação ONU Jr.

7.3

O Colégio Internacional Signorelli oferecerá aos futuros delegados, o pagamento da taxa de
inscrição (passaporte vermelho) que inclui Atividades Paralelas (Festa Cultural, Festa Temática
e Copa ONU Jr/Gincana) + Transporte (transporte oficial do evento), por estudante, cabendo a
este somente as despesas com a alimentação (almoço). O coﬀee-break da tarde será oferecido
pela organização do ONU Jr.
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8. REUNIÃO
Realizaremos uma reunião / palestra com todos os interessados em participar do ONU Jr,
no dia 03 de julho, às 14h. Neste dia daremos mais detalhes sobre o que é o ONU Jr, a respeito
da seleção e do processo de preparação e outras informações pertinentes.

9. INSCRIÇÕES
Para inscrever-se, os interessados deverão enviar um email à Assessoria de Relações Internacionais (relacoesinternacionais@signorelli.edu.br) informando sobre sua canditadura à vaga
e informando os seguintes dados:
■

Nome completo;

■

Série;

■

Telefone fixo e celular.

Data da abertura do edital: 01/07/13
Data das inscrições: 01/06 a 09/07/13

10. SELEÇÃO
10.1

Após o envio do email com os dados solicitados acima, o candidato participará, em seguida, de duas etapas, que serão:
a.

Prova Escrita;

b.

Entrevista;
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10.1.1 DA PROVA ESCRITA:

O objetivo desta etapa constitui em analisar o desempenho argumentativo escrito do candi-dato, bem como o bom uso da língua e da gramática normativa. A primeira etapa do processo
de seleção se dará com uma prova escrita, que se dividirá em duas partes:
Prova dissertativa contendo 05 questões a respeito da Organização das Nações Unidas,
baseadas nos textos de apoio: “ABC da ONU” e “60 maneiras das Nações Unidas Fazerem a
Diferença”. Os textos serão disponibilizados na página web www.colegiosignorelli.com.br.
Redação contendo, no máximo, 20 linhas, onde o candidato deverá expressar sua motivação
pessoal em participar da simulação ONU Jr.
Data da Prova: 10/07/2013 – 14h – Sala 106 – Colégio Signorelli

10.1.2 DA ENTREVISTA:

Esta fase da seleção tem o intuito de avaliar o desempenho oral do candidato ao defender
sua posição e crítica em relação ao tema pré-determinado, sua desenvoltura e dinamismo, assim
como a coerente abordagem do tema sugerido.
O candidato terá 5 minutos para expor sua posição a respeito do tema: “Copa do Mundo
2014 e Jogos Olímpicos 2016 – lado positivo e negativo da realização destes eventos no Brasil”
Data da Entrevista: 11/07/2013 – 14h – Sala 106 – Colégio Signorelli

10.1.3 DO RESULTADO:

Após o cumprimento das duas etapas do processo seletivo, informaremos o resultado final
aos candidatos no dia 15 de julho de 2013.
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11. APÓS A SELEÇÃO
11.1

O estudante aprovado deverá entregar a autorização de participação no ONU jr. assinada
pelo responsável, na Divisão de Relações Internacionais, até o dia 19 de julho.

12. PROCESSO DE PREPARAÇÃO DOS DELEGADOS
12.1

Após o recebimento das autorizações assinadas pelo responsável, no dia 19 de julho, será
entregue aos alunos/ delegados o cronograma de preparação para o ONU Jr.

12.2

O estudante participará de diversas oficinas acerca dos temas que serão tratados no evento
e, principalmente sobre o país o qual representará, bem como sobre os temas dos Comitês dos
quais participará.

12.3

As oficinas ocorrerão duas vezes por semana, na parte da tarde, em horário pré-fixado e a
ser divulgado no Cronograma supracitado.
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13. DO RETORNO ACADÊMICO AO COLÉGIO
INTERNACIONAL SIGNORELLI
O participante do Projeto ONU Jr deverá estender aos estudantes do seu Colégio o conhecimento adquirido durante a simulação, relatando as atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas durante o evento.

INFOMAÇÕES ADICIONAIS
Paula Candido – Divisão de Relações Internacionais
relacoesinternacionais@signorelli.edu.br / 3312-3010

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2013 .
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