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O PROJETO:
O UFRGSMUNDI é o primeiro modelo das Nações Unidas para secundaristas do Rio
Grande do Sul, tendo sido criado em 2012, e estando atualmente na sua terceira edição.
Apoiado pela Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), é organizado por alunos dos cursos de Relações
Internacionais, Direito e Jornalismo desta universidade.
No UFRGSMUNDI, estudantes do ensino médio têm a oportunidade de discutir
importantes tópicos da agenda internacional atual. As discussões são estruturadas em
comitês que representam reuniões de fóruns multilaterais internacionais e cortes de
justiça, onde os alunos inscritos participam como representantes de países ou como
juízes e repórteres. Modelos das Nações Unidas são oportunidades únicas para os
estudantes discutirem de uma maneira bastante realística tópicos de grande interesse
internacional, incentivando-os a se aprofundar e a se familiarizar com tais. Além disso,
as discussões incentivam o desenvolvimento das habilidades oratórias dos participantes,
bem como a sua capacidade de compreensão dos vários pontos de vista sobre um
assunto, uma vez que a posição a ser defendida será a do país designado e pode não
representar as ideias pessoais de cada um. Assim, o UFRGSMUNDI é um instrumento
de ensino e aprendizagem de Relações Internacionais que contribui para o crescimento
pessoal e intelectual do estudante.
Utilizamos materiais de apoio acadêmico elaborados pelos graduandos dos cursos
mencionados acima, os Guias de Estudo. Através destes, os delegados obtêm uma
abordagem que prima pela excelência acadêmica, indo além da superfície dos assuntos.
Tais Guias de Estudo são compilados em um periódico anual, contando com ISSN, o
qual será distribuído para as escolas participantes antes do evento.
O público-alvo do UFRGSMUNDI são estudantes de escolas públicas, a despeito da
presença de escolas particulares inscritas. Tendo consciência do diferencial que a
participação no UFRGSMUNDI pode representar, priorizamos a participação das
escolas públicas como forma de diversificar a metodologia empregada no ensino

público, procurando colaborar com este no aprimoramento da formação dos estudantes.
Como forma de melhor preparar os delegados ao longo do ano, o UFRGSMUNDI
oferece um curso preparatório aos inscritos interessados, onde são oferecidas aulas
referentes aos tópicos de cada comitê a ser simulado, além de instruções sobre regras e
porte em simulações. Também apoiamos o projeto UFRGSMUN BIS, que introduz às
turmas de ensino médio os valores e princípios das Nações Unidas através de uma
simulação nas escolas públicas participantes. Deste modo, os alunos que passam por
este projeto parceiro podem participar do UFRGSMUNDI já familiarizados com
algumas regras e princípios de simulações da ONU. Buscamos por meio de todo esse
processo maximizar o aprendizado e o aproveitamento de todos os participantes durante
os dias da simulação.
Em 2012, ano inicial do UFRGSMUNDI, o projeto ofereceu 150 vagas distribuídas em
cinco comitês. Em 2013, o número de inscritos ultrapassou em mais de 100% a
quantidade de vagas e o evento pode comportar cerca de 220 delegados, distribuídos em
oito comitês. Devido ao grande sucesso das primeiras edições e crescente interesse
demonstrado pelos estudantes neste evento, em 2014, o UFRGSMUNDI ampliou suas
vagas para contar com a presença de cerca de 350 alunos de escolas públicas e privadas
de todo o estado.

