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O projeto UFRGSMUN Back in School (BIS), criado em 2008, tem como 

finalidade levar os debates pertinentes no cenário internacional atual às salas de aula de 

escolas do Ensino Médio da rede pública de ensino de Porto Alegre e região 

Metropolitana. O BIS, que configura-se até hoje como o primeiro modelo para 

secundaristas do estado do Rio Grande do Sul, é organizado por alunos da UFRGS 

desde a sua criação e utiliza-se do modelo de simulações de conferências de 

organizações regionais e internacionais como ferramenta de ensino; modelo esse já 

consagrado no meio acadêmico, em diversas universidades ao redor do mundo. 

Entendendo a extensão como importante pilar da formação acadêmica, o BIS 

visa a promover, além de oportunidades de pesquisa, o engajamento dos graduandos 

participantes em projetos sociais. Sabendo da importância social da formação de um 

profissional, o projeto busca transcender os muros da universidade, levando um pouco 

do aprendizado adquirido em sala de aula para os alunos secundaristas participantes do 

projeto, na tentativa de retribuir à sociedade parte do ensino de grande qualidade ao qual 

temos acesso todos os dias. 

O debate das Relações Internacionais é, muitas vezes, concentrado nos 

principais centros de ensino, fazendo com que escolas menos favorecidas, tanto 

econômica quanto geograficamente, se encontrem em desvantagem de acesso à 

informação. Nesse contexto, o BIS tenta atuar como um auxiliar didático, trazendo aos 

alunos que participam do projeto uma oportunidade de alcançar um conhecimento que 

está além do cronograma curricular básico do Ensino Médio, de forma que os 

participantes se sintam imersos em discussões importantes do cenário internacional. 

O projeto UFRGSMUN Back in School visa, portanto, à promoção da 

capacidade de liderança, diálogo e argumentação dos alunos participantes. Por meio da 

discussão de um tópico específico de algum organismo regional ou internacional, os 

alunos se veem como representantes legais e tomadores de decisões de um Estado 

específico, tendo de defender os interesses de seu país, mesmo que a política externa 

deste seja divergente a sua própria concepção de mundo. Através do material de estudo 

disponibilizado, da aula ministrada pelos graduandos de Relações Internacionais sobre o 

tópico escolhido e de pesquisas individuais adicionais, os alunos participantes estão 

aptos a argumentar com dados consistentes e a impor sua política externa, realizando 

um debate de importante qualidade acadêmica. 

Em 2014, o BIS esteve presente em 11 escolas de Porto Alegre e Região 

Metropolitana, atingindo cerca de 1200 alunos. O projeto também levou o pensamento 

internacional para uma ONG que atende a crianças pequenas de baixa renda, 

despertando nelas, desde cedo, uma visão globalizada. Em 2015, a nossa meta é 

alcançar ainda mais escolas e continuar aguçando o senso crítico, promovendo a 

oratória e fomentando o debate quanto a questões importantes do cenário internacional 

entre os alunos participantes. 


