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Sobre o Projeto BIS:
O projeto UFRGSMUN BIS (Back in School), 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. Para tal, o BIS,
administrado desde o início por alunos da UFRGS, utiliza-se do
modelo de simulações de conferências das Nações Unidas como
ferramenta de ensino. Modelo esse já consagrado no meio
acadêmico, no âmbito da gradução, em diversas universidades ao
redor do mundo.
Como funciona o projeto?
O sistema de simulações consiste em debates sobre tópicos prédeterminados de um dado comitê de uma oganização internacional,
podendo ela ser do próprio sistema ONU ou uma organização
regional. Cada aluno (ou dupla) ficará responsável por representar
um país na discussão, denvendo defender os interesses de política
externa desse país.
O projeto BIS não envolve nenhum custo para os alunos ou para a
escola participante, contando apenas com seu espaço físico para a
realização. Tendo em vista o aproveitamento dos encontros da
melhor maneira possível, o projeto necessita de um total de 6
períodos, divididos em dois encontros (3 períodos para cada
encontro). Além disso, pede-se que as simulações se desenvolvam
em turmas separadamente.

Quais são as opções de comitê?
Em 2014, teremos cinco comitês disponíveis, sendo eles:






União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), com o
tópico"Combate ao Narcotráfico Transnacional";
Conselho de Direitos Humanos (CDH), com o tópico"Sistema
Penal";
Rio +20, com o tópico "Desastres Ambientais e suas
Consequências";
União Africana, com o tópico "A União Africana e a
intervenção estrangeira na África";
Comitê para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo
Palestino (CEDIPP), com o tópico “Palestina e Israel”

O BIS ocorre em três etapas:






1) Primeiramente, ao apresentar o projeto à escola, o professor
define o comitê que será simulado pela turma, de acordo com
as suas preferências. Nesse momento, já são marcadas as
datas para a realização do projeto.
2) Com o comitê já definido previamente, vamos à escola na
data marcada para o nosso primeiro encontro com os alunos,
no qual apresentamos a eles o introduzimos o tema a ser
tratado na simulação, fazendo uma apresentação desse tópico
em formato de aula. No final do encontro, entregamos a cada
aluno um Mini Guia de Estudos impresso, específico para cada
tópico, junto a uma carta de posicionamento dos países da
discussão, designando aí os países representados por cada
aluno (ou dupla).
3) Dentro de uma ou duas semanas, depois do primeiro
encontro, o BIS volta à escola (também em uma data marcada
previamente) para realizar a simulação com os alunos. Para o
bom andamento da simulação, o aluno deverá preparar-se
previamente através dos materiais distribuídos no primeiro
encontro. Pede-se também que, se possível, o aluno
incremente seu estudo com uma pesquisa pessoal acerca dos
interesses do seu país quanto ao tópico do debate. Tendo em
vista que, durante o debate, o aluno representará uma

autoridade internacional em um órgão internacional, ele deverá





defender a política externa e os interesses de seu país,
abstraindo-se de opiniões pessoais. O objetivo final da
simulação é elaborar e votar um documento, o qual representa
uma declaração conjunta dos países sobre o tópico debatido.
Sendo assim, a principal finalidade do BIS é levar as relações
internacionais aos alunos de escolas públicas, a fim de aguçar o
senso crítico, praticar a oratória e fomentar o debate quanto às
questões globais. No entanto, o Back in School é também um
projeto de troca, na medida em que, ao estimular o
pensamento internacionalista nos alunos, nós também
aprendemos com eles!
Em 2013, o BIS trabalhou com cerca de 1.500 alunos, em
diversas escolas de Porto Alegre e Região Metropolitana. Em
2014, esperamos atingir
contato da sua escola!
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