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Regras do comitê FOCAC 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Estas regras serão aplicadas na condução dos trabalhos do comitê FOCAC 

simulado no 15° MINIONU, entre os dias 12 e 15 de outubro de 2014. O idioma oficial 

da reunião será o português. Delegados não poderão dirigir discursos ao comitê em 

qualquer outro idioma. O uso de expressões estrangeiras só será permitido quando 

imediatamente seguido de sua tradução ao português. Os delegados devem portar e 

ostentar suas credenciais durante todo o período de trabalhos do comitê, zelando por sua 

conservação ao longo dos dias do evento.  

Delegados que não portarem suas credenciais poderão ser impedidos de tomar 

parte nas atividades do comitê. Os delegados têm o dever de respeitar as decisões da 

mesa diretora, de aguardar seu reconhecimento para se pronunciarem, de defender os 

interesses do ator que representam e de manter o decoro diplomático em todos os 

momentos.  A mesa diretora tem o poder de declarar a abertura e o fechamento de cada 

sessão do comitê, dirigir os debates, assegurar a observância das regras e reconhecer o 

direito à palavra aos delegados. A mesa deliberará acerca da procedência e da 

precedência de questões e moções apresentadas pelos delegados, e poderá também 

sugeri-las quando julgar pertinente. As decisões da mesa diretora são finais e 

inapeláveis. A direção do comitê tem o poder de interpretar as normas como julgar 

conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos. 

 

2. QUESTÕES RELATIVAS AO DEBATE 

 

2.1  Abertura e fechamento das sessões 

 

O Comitê é composto de 47 delegações, sendo 46 países representantes do 

FOCAC e uma delegação representando o Comitê de Imprensa. O Comitê será simulado 

em duplas, portanto serão 94 delegados presentes. A contagem do quórum será realizada 

pelas representações, e por isso, as sessões serão abertas quando pelo menos um terço 
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(1/3) das delegações credenciadas estiver presente, ou seja, 16 delegações. A presença 

de maioria absoluta (mais da metade das representações credenciadas) é necessária para 

que qualquer decisão substancial seja tomada. 

 

     2.2 Início do debate e inserção de tópicos 

 

  A discussão com base em tópicos tem como objetivo organizar a discussão de 

nosso assunto. A divisão, no entanto, também é dotada de uma organização, que será 

demonstrada nessa seção. Cada item abaixo consiste em uma moção, que deverá ser 

solicitada pelos senhores quando a mesa perguntar “alguma questão ou moção?”. Como, 

por exemplo, “Moção para abertura do tópico um da agenda”.  

 

2.2.1 Abertura de tópico 

 

Conforme o nome já diz, serve para abrir um tópico da agenda para discussão; 

Exige maioria simples para aprovação. No entanto, caso o tópico já tenha sido fechado 

anteriormente, deve-se pedir a reabertura do tópico, que exige maioria qualificada. 

Quando aberto o tópico, a lista de oradores começa a valer para o referido assunto, 

podendo ser esta forma de debate alterada. 

 

2.2.2 Encerramento ou arquivamentos de tópico 

 

 Uma vez aberto, existem duas formas de se parar de discutir um tópico: a 

resolução do mesmo ou seu arquivamento. Um tópico é resolvido quando uma proposta 

de resolução é aprovada (o procedimento de resoluções será explicado mais adiante) e 

automaticamente encerrada, permitindo a abertura de novo tópico.  

No entanto, caso haja a percepção, por parte dos senhores ou até da mesa, de que 

as discussões sobre determinado assunto não está produtiva, ou surja algum elemento 

mais importante a ser discutido, pode ser solicitado o arquivamento do tópico em 

discussão, que exige maioria qualificada para ocorrer. Se o caso arquivado, o tópico 

poderá ser retomado posteriormente. 

 

2.3 Chamada 
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A mesa diretora realizará uma chamada ao começo de cada sessão para 

reconhecer a presença dos delegados. Quando convocados pela mesa, cada delegado 

deverá se pronunciar como “presente” ou “presente e votante”. Aqueles que se 

declararem como “presente e votante” não poderão abster de votar em decisões 

substanciais durante aquela sessão.  

As sessões do comitê serão previamente apresentadas no cronograma geral do 

evento, sendo fundamental o respeito aos horários previstos. As delegações que 

chegarem após a chamada deverão adicionar seus nomes a ela através de uma Moção de 

Reconhecimento, a qual deverá ser encaminhada por escrito à mesa diretora. O 

reconhecimento das delegações chegadas após o inicio da sessão será feito após o 

encaminhamento por escrito da Moção de Reconhecimento para a mesa diretora. 

 

3 VOTAÇÕES 

 

3.1  Questões processuais e substantivas 

 

As regras de debate referentes a processos de votação geralmente estipulam a 

diferenciação entre questões processuais (ou procedimentais) e questões substantivas 

(ou substanciais). As simulações geralmente definem questões processuais como sendo 

aquelas relativas aos procedimentos formais de debate (e.g. alteração de modalidade de 

debate, adiamento de sessão) e questões substanciais como sendo aquelas relativas à 

adoção de decisões quanto ao tema da discussão (e.g. aprovação de resoluções dos 

tópicos e as emendas). 

 

3.2  Regras de Maioria 

 

Para sua aprovação de questão processual será necessário o voto afirmativo de 

mais da metade do quórum da sessão (maioria simples). Para a aprovação de medidas 

ou documentos considerados de caráter substancial requer uma maioria mais expressiva 

que a maioria simples, denominada maioria qualificada 2/3, ou seja, serão admitidos os 

votos de 31 delegações do quórum. A função dessa regra de maioria é garantir que a 

decisão conta com o apoio de uma quantidade expressiva, legítima. 
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4 MODALIDADE DE DEBATE 

 

Todo e qualquer representante deve dirigir a palavra a Reunião apenas quando 

reconhecido pela Mesa Diretora. Esta deve reconhecer a palavra aos delegados 

conforme o desejo expresso por eles, e em concordância com as regras de cada 

modalidade de debate. A Mesa deve e tem o direito de chamar à ordem todo e qualquer 

orador caso seu discurso não seja pertinente ao tema em discussão na reunião. 

 

4.1 Lista de oradores 

 

Todos os membros terão voz igualitária para se expressarem dentro do comitê 

FOCAC, portanto, será através da lista de discursos que as colocações dos delegados 

poderão ser articuladas. Quando algum membro desejar se manifestar, o mesmo deverá 

erguer sua placa de identificação, para que assim o nome do mesmo seja inscrito na 

lista, que será redigida por um voluntário do Comitê.  

Após o reconhecimento da mesa, será concedido o tempo de 1’(um minuto) para 

que o mesmo faça seu discurso, quando um delegado exceder o tempo determinado, a 

Mesa tem o poder de interrompê-lo. O tempo de discurso poderá ser alterado caso seja 

feita perante a mesa uma moção para mudança do mesmo.  

O comitê admitirá a cessão de tempo, ou seja, uma delegação pode ceder seus 

segundos restantes para que outra delegação faça seu discurso. Importante notar que não 

serão permitidas duas ou mais cessões de tempo durante um discurso apenas. Além 

disso, não é permitida cessão de tempo durante uma cessão de tempo. 

A lista de discurso servirá de fundamento para toda a simulação, sendo que tal 

método só poderá ser interrompido mediante a uma moção para mudança de debate, que 

pode ser moderado ou não moderado; quando à introdução de uma proposta de emenda 

a um possível documento de resolução final e nesse caso uma nova lista será aberta; 

caso haja crise dentro do Comitê uma nova Lista será redigida a fim de que se discuta a 

solução de tal situação controversa. Assim que qualquer uma dessas ocorrências se 

encerrarem retoma-se a Lista de discursos original. 

A lista de oradores também pode ser fechada ou encerrada. Fechar a lista 

significa que os nomes que já se encontram na mesma deverão se pronunciar, na ordem 
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em que se encontram, e que nenhuma outra delegação pode incluir o nome na lista. Ao 

final de todos os discursos, a lista é encerrada e prossegue-se o debate. Quando há o 

encerramento da lista, nenhuma delegação poderá se pronunciar, mesmo que essa tenha 

o nome incluído na lista de oradores. 

Para ser aprovado o fechamento da lista de oradores, é preciso a aprovação de 

maioria simples dos presentes. Para sua reabertura, é necessária a aprovação por maioria 

qualificada (2/3 dos presentes). Um delegado poderá, em momento apropriado, propor 

moção para o encerramento do debate. Após a apresentação de tal moção, a Mesa 

deverá acolher, no máximo, dois oradores contrários à moção que será votada 

necessitando de maioria qualificada para ser aprovada. Neste caso, a Mesa deverá 

declarar encerrado o debate e imediatamente seguir para o processo de votação da(s) 

proposta(s) de documento final/emenda que estiver em pauta. 

A lista de oradores será a base de todo o debate e estará sempre visível aos 

delegados do Comitê. A lista será temporariamente interrompida nas seguintes 

situações: 

 

 Na adoção, pelo Comitê, de um debate moderado ou de um debate 

não moderado; 

 Na introdução de uma proposta de emenda a uma proposta de 

documento final, quando uma nova lista de oradores será aberta; 

 Numa eventual situação de crise a ser apreciada pelo Comitê, 

quando uma nova lista de discursos será criada para o debate 

específico da situação de crise; 

 

Encerrada a situação de interrupção da lista, o debate volta imediatamente a ser 

guiado pela lista de oradores original do tema. 

 

5 MOÇÕES 

 

As moções deverão ser expostas no permeio das oratórias dos delegados. Para 

que uma moção seja reconhecida pela mesa, o requerente que deseja solicitá-la deverá 

levantar a mão e fazer sua proposta. O delegado só será autorizado a se pronunciar se o 
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mesmo for reconhecido pela mesa. Todas as moções, sem nenhuma exceção, deverão 

ser aprovadas por maioria simples. 

     

5.1 Moção para alteração do tempo de discurso 

 

Esta moção deverá ser colocada caso algum dos membros do Comitê acredite 

que o tempo de discurso vigente seja inadequado, o que acarretará na ampliação ou 

redução do tempo. O membro do FOCAC que solicitar tal medida deverá propor um 

novo tempo e deverá fornecer a razão da alteração. A mesa, após tomar ciência de tal 

moção, analisará se a mesma considerá-la válida colocará a mesma em votação.  

 

5.2  Moção para debate não moderado 

 

Os debates não moderados outorgam mais liberdade nas discussões do Comitê. 

Quando os delegados acreditarem que melhores resultados a respeito das deliberações 

podem ser obtidos através de discussões não reguladas pela mesa, pode-se expressar por 

meio de um dos membros do FOCAC a moção para o debate não moderado. Tal 

proposta deve ser acompanhada do tempo de duração do debate com ausência da 

moderação, e da justificativa para que tal moção seja posta em votação pela mesa.  

Nessa modalidade de debate, os delegados são livres para se movimentar na sala 

da conferência. O delegado propositor do debate não moderado deve especificar a 

duração do mesmo, bem como sua justificativa. Caso a sugestão de tempo seja 

exagerada, a mesa pode interferir, sugerindo também, que esse seja alterado. 

 

5.3 Moção para o adiamento da sessão 

 

Quando os membros do FOCAC julgarem necessário haver um intervalo nos 

processos deliberativos, esta moção poderá ser introduzida à mesa. Caso seja acatada 

pela mesa, seguida da aprovação das demais representações, a sessão será interrompida 

e retomada no horário estipulado pela Mesa. 

 

 

5.4 Moção para debate moderado 
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Nele, a Mesa Diretora Mesa convida todas as delegações a manifestarem sua 

intenção de falar e escolhe, segundo critérios que favoreçam o bom andamento do 

debate, a delegação que terá o discurso reconhecido. O debate moderado é apropriado 

para uma forma mais flexível de discussão, em momentos nos quais a discussão envolva 

principalmente o posicionamento de um número menor de atores, os quais terão 

condições de se expressar mais livremente. Qualquer delegado pode fazer uma moção 

para um debate moderado, devendo o delegado estabelecer o tempo de duração, o tempo 

de discurso e uma justificativa. A moderação desse debate é feita pela Mesa, porém não 

segue a ordem da lista discursos. 

A Mesa, a seu critério, cederá a palavra aos delegados que queiram se 

pronunciar durante o período do debate moderado. Em debate moderado, apenas 

questões estão em ordem (não podendo haver proposições de resoluções), e cessões de 

tempo não são permitidas. A moção para debate moderado, quando aprovada pela Mesa, 

será posta em votação e requer maioria simples para ser aprovada (mais da metade do 

comitê, ou seja, as delegações presentes no momento da questão em pauta). 

 

6 QUESTÕES 

 

Todas as questões poderão ser manifestas no intervalo entre o discurso de 

qualquer um dos membros do FOCAC. Para ser reconhecido o delegado deverá erguer 

um de seus braços e expor sua vontade. O mesmo, para enunciar seu questionamento, 

deverá, sobretudo ter a permissão da mesa. Existem três tipos de questões poderão ser 

solicitadas. 

 

6.1 Questão de privilégio pessoal 

 

As questões de privilégio pessoal possuem caráter extraordinário, pois é o único 

tipo de questão que pode ser proferida durante o discurso de outro membro do Comitê. 

Assim, questões relativas a possíveis desconfortos no ambiente de simulação são 

consideradas como de privilégio pessoal, bem como àquelas que possam ser referentes a 

declarações ofensivas a um delegado.  
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Em medida, os desconfortos podem ser causados devido a fatores físicos, algo 

que traga sensação de inquietação e que acarrete na impossibilidade do delegado 

incomodado se concentrar no proceder do andamento da sessão. Cabe ressaltar que as 

questões oriundas de incômodos devem ser usadas com parcimônia e respeito, já que, 

podem ser pronunciadas a qualquer momento e com isso interromper a fala de outrem. 

Depois de revelada, a questão será discutida pela mesa, que se julgar cabível, tomará as 

devidas providências para resolução da mesma. 

 

6.2 Questão de dúvida 

 

Esse tipo de questão é pertinente na situação de um delegado necessitar de 

alguma informação, substantiva e/ou procedimental, pertinente ao andamento do debate. 

Deverá ser apresentada quando, no intervalo entre os discursos, a Mesa Diretora abrir 

espaço para questões. 

 

6.3 Questão de ordem 

 

  Diante do reconhecimento de falhas na condução dos métodos processuais da 

Mesa, a questão de ordem poderá ser colocada perante a mesa e a mesma deliberará 

acerca da pertinência de tal questão. Caso julgue necessário, a mesa portar-se-á com as 

devidas correções. Questões de ordem só poderão ser introduzidas durante o espaço de 

tempo de um discurso e outro. 

 

7 DOCUMENTOS 

 

7.1      Documento de posição oficial 

 

O DPO, no formato instituído em simulações de organizações internacionais, 

constitui uma adaptação com um propósito didático-pedagógico. Os delegados poderão 

ter acesso aos Documentos de Posição Oficia das demais representações. A consulta aos 

DPO’s possui a restrição ao de dois documentos por vez a serem consultados, e o 

delegado que assim desejar consultar o DPO de outras delegações será responsável pelo 
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mesmo, sendo assim, fica responsável pelo extravio deste documento, caso isso venha a 

ocorrer. 

 

7.2  Documentos provisórios 

 

Os delegados podem apresentar documentos provisórios, que tem caráter 

informal e servem para auxiliar o grupo na discussão de matérias substantivas. São 

reconhecidos como documentos de trabalho: declarações escritas, cartas, notícias ou até 

mesmo vídeos. Reconhece-se em geral a necessidade de sua aprovação pela Diretoria 

para reprodução aos demais delegados do Comitê, é necessário o mínimo de 16 

assinaturas para o documento de trabalho ser encaminhado à Mesa.   

 

7.3         Proposta de resolução 

 

Uma Proposta de Resolução, para ser submetida ao debate, requer aprovação da 

Mesa Diretora e as assinaturas de pelo menos 31 delegações. A assinatura de uma 

proposta não obrigatoriamente indica o pleno suporte das ideias nela contidas, mas sim 

a vontade do delegado signatário em vê-las em discussão. Será necessária a maioria 

qualificada para a aprovação de uma Proposta de Resolução e, caso seja aprovada, 

naturalmente deixará de ser uma proposta e passará a ter o caráter de Resolução. 

 

7.4       Proposta de emenda 

 

Os delegados podem emendar qualquer Proposta de Resolução que já estiver em 

pauta. Uma Emenda requer a aprovação da Mesa e, pelo menos, 16 assinaturas . Não 

são permitidas Emendas a Emendas, assim como qualquer alteração no preâmbulo da 

Proposta de Resolução depois da introdução desta (e, portanto, prévio exame da Mesa). 

As Propostas de Emenda requerem maioria simples para serem aprovadas. No processo 

de votação das Emendas não será permitido dividir a questão ou votar por chamada, não 

sendo permitido, portanto, votar com direitos.  

Porém pode haver abstenções. As Emendas podem ser de três naturezas: adição 

(que inclui uma ou mais cláusulas na Proposta de Resolução); exclusão (que exclui uma 

ou mais cláusulas da Proposta de Resolução) ou substituição (que substitui o texto de 
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uma ou mais cláusulas da Proposta de Resolução). Ao encaminhá-la à mesa, deve-se 

especificar de qual natureza é a proposta de emenda. Em caso de aprovação de 

determinada Emenda, esta passará a compor o corpo da Proposta de Resolução que 

propõe alterar, o que não significa que o conteúdo da Emenda entrará em vigor. Para 

tanto, é necessário que a Proposta de Resolução também seja aprovada. 

 

7.5     Introdução e retirada de documentos 

 

Como já explanado, um documento apreciado pela Mesa necessita ser 

introduzido para que tenha validade na reunião. Ao ser encerrada uma Lista de 

Oradores, serão votados apenas os documentos introduzidos. No entanto, um 

documento que tenha sido introduzido pode ser retirado, como será explicado adiante. 

 

7.6     Introdução de proposta de resolução 

 

Qualquer delegado presente na Conferência poderá apresentar uma moção de 

introdução de Proposta de Resolução para submeter esta à apreciação da Reunião, uma 

vez que a Mesa Diretora a aprove e providencie que todos os delegados tenham uma 

cópia em mãos. Será garantido ao delegado que apresentou a moção, tempo para que 

realize a leitura para a Reunião.  

A Proposta de Resolução deve ser apresentada nos padrões adequados contendo 

as cláusulas preambulares e operativas, sendo a primeira redigida no gerúndio e a 

segunda no imperativo para justificar as medidas adotadas pelo Comitê. 

O delegado deve ler unicamente as cláusulas operativas da proposta de 

resolução. Não lhe será permitido tempo para comentários; apenas dedicar-se-á, logo 

após a leitura, à revisão ortográfica, gramatical e técnica da proposta. Uma vez 

introduzido, o documento passa a ter status formal de proposta de resolução. A 

numeração do documento ficará sob responsabilidade da Mesa. Os documentos 

introduzidos serão votados logo após o encerramento da Lista de Oradores vigente. 
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7.7     Introdução de proposta de emenda 
 

Será possível apresentar a moção para a introdução de Emenda logo após a fala 

de um delegado da Lista de Oradores, caso a proposta tenha sido examinada e aprovada 

pela Mesa Diretora. Uma vez introduzido, o documento passa a ter status formal de 

Proposta de Emenda, e a numeração ficará a cargo da Mesa. Após a introdução da 

Emenda, a Lista de Oradores convencional é suspensa, abrindo-se uma lista de oradores 

paralela, dividida em países contra e a favor da Proposta de Emenda, para que os 

delegados possam se pronunciar acerca dela. 

Caso nenhuma delegação deseje se pronunciar a favor ou contra a proposta de 

emenda, ocorrerá imediatamente o processo de votação. Para ser aprovada, a Proposta 

de Emenda necessita de maioria simples. Em seguida (após a aprovação ou não da 

proposta de emenda), a lista de oradores do tópico em questão é retomada do ponto em 

que foi interrompida (para a introdução da Proposta de Emenda). 

 

7.8   Retirada de propostas 
 

 

As Propostas de Resolução e emenda podem ser retiradas a qualquer momento 

antes do início dos procedimentos de votação. Para tanto, todas as delegações do comitê 

devem autorizar sua retirada por escrito. 

 

7.9   Votação da proposta de resolução 

 

 

Como mencionado acima, uma vez encerrada ou fechada a lista de oradores de 

um tópico, inicia-se o processo de votação da(s) Proposta(s) de Resolução 

apresentada(s). Uma ou mais propostas podem ser enviadas à Mesa ainda com a lista 

aberta, essas serão votadas na ordem que forem entregues e apreciadas pelos Diretores, 

e serão votadas na mesma sequência. Caso haja mais de um documento para ser votado, 

será avaliada pelos Diretores a necessidade ou não de votar as próximas Resoluções se a 

primeira for aprovada. 
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7.9.1   Votação por chamada 

 

Para facilitar a contabilização dos votos, a Mesa Diretora acatará 

automaticamente moção para votação por chamada das Propostas de Resolução. 

Feito isso, ao chamar o nome da delegação, os delegados devem votar: 

 A favor; 

 Contra; 

 A favor com direitos; 

 Contra com direitos; 

 Abstenho; 

 Passo. 

É importante lembrar que os delegados que se declararem presentes votantes não 

podem se abster; quem passa só poderá votar a favor ou contra quando for chamado 

novamente; e votos com direitos são para justificar a decisão caso seja contra a política 

externa vigente no país, e não para justificar o próprio voto.  

 

7.9.2   Divisão da questão 

 

A divisão da questão será votado e acatado somente por maioria simples. Se 

aprovada a moção, a Mesa determina um período de debate não moderado para os 

Delegados dividirem as clausulas operativas da Proposta de Resolução para serem 

votadas separadamente, posteriormente cada seção passará por processo de votação por 

chamada para aprovação. Ao final da votação pelas partes do Documento, a Resolução é 

votada por completo. 

 


