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1. A LISTA GERAL DE ORADORES 

1.1) Começando: A primeira sessão começa com a abertura de uma lista geral 

de oradores, que não é criada para nenhum tópico específico da agenda. Ela, 

bem como todas as outras listas de oradores, são exibidas no quadro. Os 

delegados geralmente fazem um discurso de boas-vindas, no primeiro 

discurso. Não é obrigatório que todos os delegados discursem na lista de 

oradores, mas quanto mais delegados discursarem, melhor.  

1.2) Discurso: Para poder fazer um discurso, o delegado terá que levantar a 

placa que contém o nome do país que representa, e mantê-la levantada para 

que um dos voluntários do comitê a veja, e adicione o nome do país à lista. O 

voluntário verá as placas que estiverem levantadas e vai anotando os nomes 

dos países à lista à medida que for vendo quem for levantando as placas. 

ATENÇÃO: Não necessariamente o delegado que levantar primeiro terá seu 

nome adicionado primeiro, é a medida que o voluntário for vendo as placas. 

1.3)  Adicionando nomes á lista: Na lista geral de oradores, e em outras listas 

de discursos, o delegado poderá levantar a placa para solicitar a adição de seu 

país à lista enquanto outro delegado estiver discursando. ATENÇÃO: O 

delegado só poderá solicitar uma nova adição de seu país à lista de oradores 

após ter feito um discurso. 

1.4) Reconhecimento do discurso: O delegado só poderá iniciar seu discurso 

após ser reconhecido pela mesa diretora. A moderação dos debates no comitê 

ficará a cargo do diretor e das duas diretoras assistentes, que farão 

revezamento para moderar. Após o discurso do delegado, o voluntário que 

estiver controlando a lista de oradores riscará o nome do país do delegado no 

quadro. 
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1.5) Tempo de discurso: O tempo inicial para cada delegado discursar na lisa 

de oradores será de 1 minuto, que será cronometrado pela mesa diretora. 

Quando estiverem faltando 10 segundos para se esgotar o tempo do discurso 

do delegado, o moderador baterá com o martelo uma vez, na “bolacha”. 

Quando o tempo se esgotar, o moderador baterá com o martelo por duas 

vezes, e interromperá o discurso do delegado mesmo que ele não o tenha 

concluído.  

1.6) Discurso em pé: Se quiser, o delegado poderá se levantar e vir ao espaço 

à frente das mesas dos delegados para discursar, e poderá andar livremente 

por tal espaço enquanto faz seu discurso. Caso contrário, o delegado poderá 

discursar sentado em sua própria mesa. 

1.7) Cessão de tempo: Caso deseje, o delegado que estiver discursando pode 

ceder o tempo restante de seu discurso a um outro delegado, para questioná-lo 

sobre algum assunto das discussões em andamento. O delegado deverá, 

durante seu discurso, mais ou menos assim: “Gostaria de ceder o restante do 

meu tempo ao delegado de tal país para que ele me explique mais sobre tal 

coisa”. Após o delegado dizer isso, o moderador interromperá o cronômetro e 

informará ao delegado que receberá o tempo cedido quantos segundos ele tem 

de tempo, e perguntará a ele se ele aceita o tempo restante. Em caso 

afirmativo, o moderador passará a palavra ao delegado. Caso contrário, a 

mesa dará segmento ao debate, passando a palavra para o próximo delegado 

com o nome na lista. ATENÇÃO: A mesa não permitirá a cessão de tempo 

quando o tempo restante para o fim do discurso do delegado que quer ceder o 

tempo for igual ou inferior a 10 segundos. 

1.8) Desistindo do discurso Se chegar a vez de um delegado na lista de 

oradores, mas o mesmo não quiser mais se pronunciar, ele poderá ceder seu 

tempo a um outro delegado. Caso contrário, o delegado cederá seu tempo à 

mesa diretora, dizendo “Cedo meu tempo à mesa”. O moderador, então, 

perguntará se há alguma questão ou moção, em caso negativo, o mesmo 

passará a palavra o próximo delegado da lista de oradores. 

 

2. “ALGUMA QUESTÃO OU MOÇÃO?” 

2.1) Como pedir? Após o final de cada discurso de um delegado na lista de 

oradores, seja ela a geral ou de algum tópico da agenda, o moderador do 

debate perguntará: “Alguma questão ou moção?” O delegado que tenha 

alguma questão ou moção deverá levantar sua placa e só poderá falar após ser 

reconhecido pelo moderador do debate. Caso não haja nenhum delegado com 

questão ou moção, o moderador passará a palavra para o próximo delegado da 

lista de oradores. 
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2.2)Tipos de questões: 

 

2.2.1)Questão de dúvida: Uma questão de dúvida é uma questão referente ao 

andamento dos trabalhos do comitê. Um exemplo de questão de dúvida é 

“Quantos documentos de trabalho já chegaram à mesa?” Questões que não 

são relacionadas aos trabalhos do comitê não serão consideradas, como por 

exemplo, “A que horas sai a minha van?”.  

2.2.2)Questão de ordem: Uma questão de ordem é uma questão relativa às 

regras do comitê. Por exemplo, se a mesa diretora comete algum erro em 

algum procedimento durante os trabalhos do comitê, como por exemplo, se um 

voluntário risca o nome de um delegado na lista de oradores sem que ele tenha 

discursado. 

2.2.3)Questão de privilégio pessoal: Se algum delegado sente algum tipo de 

desconforto físico durante as sessões do comitê, como por exemplo, se ele não 

estiver ouvindo claramente ao discurso de um outro delegado, ou também por 

exemplo se estiver com calor e se quiser o ventilador seja ligado, ou vice-versa, 

ele pede uma questão de privilégio pessoal. ATENÇÃO: Uma questão de 

privilégio pessoal é o único tipo de questão que pode ser pedida durante o 

discurso de um delegado. Quando isso ocorre, o delegado deve levantar a 

placa de seu país e dizer: “Questão de privilégio pessoal!” . Então, o moderador 

interromperá o cronômetro, e, perguntará ao delegado qual é a questão. O 

delegado então responderá, e a mesa diretora atenderá sua solicitação, se 

possível. O delegado também pode pedir questão de privilégio pessoal caso se 

sinta ofendido pessoalmente por um delegado que esteja discursando. Nesses 

casos, a mesa pedirá decoro ao delegado que for o autor da ofensa. Sempre 

que um delegado pedir uma questão de privilégio pessoal durante o discurso 

de um outro delegado, o moderador do debate interromperá o cronômetro, e 

após atender, se for o caso, à solicitação da questão de privilégio pessoal, o 

moderador calculará o tempo aproximado de interrupção do discurso e 

restituirá tal tempo ao tempo restante de discurso ao delegado, dizendo, ao lhe 

passar a palavra “Seu tempo será restituído em X segundos.”. 

2.3)O que são moções? 

Moções são procedimentos propostos pelos delegados que alteram a dinâmica 

dos debates. Existem vários tipos de moção, e os mesmos serão explicados a 

seguir: 

2.3.1)Moção para reconhecimento: Quando algum delegado chega após o 

início da sessão, ele deve pedir para ser reconhecido. Para não comprometer o 

andamento dos debates, os delegados que pedirem moção para 
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reconhecimento deverão fazê-lo por meio de um bilhete, que deverão conter o 

nome de sua delegação (o país que representa), e se o delegado se declara 

presente ou presente votante. ATENÇÃO: Os delegados que se declararem 

presentes votantes não poderão se abster (não votar) em nenhuma votação. Já 

os delegados que se declararem presentes poderão se abster de votações de 

substanciais, como propostas de emendas, propostas de resolução, enfim, as 

votações relativas a documentos, etc. 

2.3.2)Moção para aumento do tempo de discurso: Se algum delegado, 

durante um debate com lista de oradores achar que o tempo de discurso de 1 

minuto for insuficiente, ele pode pedir moção para aumento do tempo de 

discurso, para no máximo, 1 minuto e 30 segundos. Se a mesa diretora 

considerar que há um grande número de delegados que não conseguem 

terminar seus discursos em 1 minuto, o moderador colocará essa moção em 

ordem, e em seguida colocará tal moção para os delegados votarem. Essa 

moção será aprovada por maioria simples, ou seja, se metade dos delegados 

presentes, mais um estiver presente. Se todos os 45 delegados do comitê 

estiverem presentes, a maioria simples será de 23 delegados (45/2= 22,5= 23, 

pois o decimal é arredondado para cima.). Não pode haver abstenções, caso 

isso ocorra, a votação será refeita. 

2.3.3)Moção para debate moderado: Caso algum delegado considerar que o 

debate por meio da lista de oradores não esteja produtivo, ele pode pedir uma 

moção para debate moderado. O delegado deverá informar o tempo de 

duração do debate moderado, e o tempo de duração de cada discurso, bem 

como a justificativa para pedir tal moção. A mesa diretora poderá se recusar a 

colocar em ordem tal moção, desde que justifique a recusa. Dependendo da 

situação, a mesa poderá sugerir ao delegado a redução do tempo do debate 

moderado, se considerar necessário. Se o delegado concordar, a mesa 

colocará a moção em ordem para votação pelos delegados. Essa moção será 

aprovada por maioria simples. 

2.3.3.1)Como funciona o debate moderado? 

Após a aprovação do debate moderado, a mesa diretora anunciará que o 

mesmo começa, falando o tempo de duração do mesmo e o tempo de cada 

discurso. A mesa ajustará dois cronômetros: Um para controlar o tempo de 

duração do debate moderado e outro para controlar o tempo de cada discurso. 

Com tudo pronto, a mesa pedirá que os delegados que quiserem se pronunciar 

ergam suas placas. O moderador então reconhecerá um deles para fazer o 

discurso. Nos discursos de debates moderados, o moderador também baterá o 

martelo uma vez quando estiver faltando 10 segundos para se esgotar o tempo 

de discurso, e também, ao fim do tempo, o moderador baterá o martelo duas 

vezes, e interromperá imediatamente o discurso do delegado. 
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Antes de pedir novamente para os delegados que sejam discursar levantem 

suas placas, o moderador perguntará aos delegados se eles têm alguma 

questão (descritas no item 2.2). Em caso negativo, o processo de 

reconhecimento de um novo discurso é repetido. ATENÇAÕ: Durante os 

debates moderados, os delegados não podem pedir moções. A cessão de 

tempo de discurso, descrita no item 1.7, também não é permitida em debates 

moderados. Quando estiver faltando menos de dois minutos para o fim do 

tempo do debate moderado, o moderador deverá informar quantos discursos 

ainda serão reconhecidos antes do debate terminar. Ao término do debate 

moderado, o moderador voltará à lista de oradores original, seja ela a geral ou 

a de um tópico específico da agenda. Um delegado poderá pedir uma moção 

para a extensão do debate moderado, informando o tempo de duração do 

debate e de cada discurso, bem como a justificativa. A mesa julgará se o 

pedido procede ou não. Em caso afirmativo, o processo se repete, com uma 

nova votação. Em caso negativo, a mesa dará prosseguimento ao debate da 

lista de oradores. 

2.3.4) Moção para debate não-moderado: O procedimento é o mesmo para o 

debate moderado. 

2.3.4.1) Como funciona o debate não-moderado? Num debate não 

moderado, os delegados podem andar livremente pela sala, e conversar entre 

si, para produzir ou discutir algum documento de trabalho, ou tópico de algum 

documento de trabalho já existente, ou mesmo uma proposta de resolução. Os 

delegados também podem utilizar os computadores para fazer alguma 

pesquisa. Não há nenhum tipo de moderação por parte da mesa, mas a mesa 

cronometrará o tempo do debate não moderado. Se os delegados quiserem 

sair da sala para beber água ou ir ao banheiro, podem. Mas não podem ficar 

conversando no corredor para não atrapalhar os outros comitês com o barulho 

da conversa. Ao fim do tempo do debate moderado, todos os delegados devem 

estar na sala. 

2.3.5) Moção para adiamento da sessão: O delegado poderá propor uma 

moção para adiamento da sessão. A mesa decidirá se colocará em ordem ou 

não uma moção para adiamento da sessão, verificando, principalmente, o 

horário em que tal moção foi pedida. Moções desse tipo são pedidas 

geralmente ao final do horário de cada sessão, que é definido pelo 

Secretariado do MINIONU. As moções para adiamento das sessões são 

pedidas geralmente ao final da manhã, ou ao final da tarde. Se as moções para 

adiamento de sessão do final da manhã são aprovadas, os delegados estão 

liberados para almoçar e retornar para as sessões da tarde, conforme os 

horários definidos pelo Secretariado. Já no caso das moções para adiamento 

de sessão pedidas no final da tarde, se aprovadas, os delegados estão 

liberados para descanso e só retornarão no dia seguinte, conforme horário 

definido pelo Secretariado para o início dos trabalhos do dia .ATENÇÃO: As 
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moções para adiamento da sessão serão aprovadas por maioria qualificada, 

que equivale a dois terços dos delegados presentes. (Se todos estiverem 

presentes, a moção passa com pelo menos 30 votos a favor, já que no comitê 

são 45 delegados). 

2.3.6) Moção para fechamento/reabertura da lista de oradores: Se achar 

necessário,(por exemplo, quando a discussão de um tópico da agenda chegar 

ao fim e os delegados chegarem a uma negociação) qualquer delegado pode 

pedir uma moção para fechamento ou reabertura uma lista de oradores. A 

mesa julgará se tal moção está em ordem ou não , e se estiver, procederá com 

a votação. A moção estará aprovada por maioria simples. Se uma lista de 

oradores é fechada, significa que não poderão ser adicionados novos nomes à 

lista, mas todos os que nela já estiverem, no momento da aprovação da moção 

de fechamento, serão reconhecidos para discursar. Moções para reabertura da 

lista também podem ser pedidas, como para, por exemplo, voltar à lista geral 

de oradores. 

3. TRABALHANDO COM DOCUMENTOS (QUESTÕES SUBSTANCIAIS) 

 

3.1) Agenda: A agenda é o documento que contém os assuntos para 

discussão pelos delegados no comitê. A agenda da OACI conterá três tópicos 

para discussão: 

3.1.1) Padronização internacional de medidas antiterroristas para a 

segurança da aviação civil; 

3.1.2) Medidas de proteção contra o abate de  aeronaves civis que voam 

em espaço aéreo proibido ou de regiões em conflito; 

3.1.3) Medidas de proteção de aeroportos que se localizam em região de 

conflito. 

Esta agenda já está definida, e os delegados discutirão os tópicos, a princípio, 

nesta ordem. No Guia de Estudos do Comitê, existem algumas questões para 

ajudar os delegados nas discussões, e também na hora de estabelecer 

propostas. Esta agenda já está previamente definida para evitar desperdício de 

tempo em discussões de definição de agenda. Para iniciar a discussão de um 

tópico da agenda, um dos delegados deverá pedir uma moção para discussão 

do tópico da agenda, que será aprovada por maioria simples. Será aberta 

então uma nova lista de oradores para a discussão do tópico. 3.1.3.1) Moção 

para arquivamento / reabertura de tópico: Se a discussão de um 

determinado tópico não estiver produtiva, um delegado pode pedir uma moção 

para arquivamento de tópico. A moção é aprovada por maioria qualificada. Se 

aprovada, a lista de oradores do tópico em questão é suspensa, e os 

delegados podem pedir moção para a discussão de algum outro tópico da 
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agenda. O tópico arquivado, contudo, deverá ser discutido posteriormente, e os 

documentos relativos à ele também são arquivados. Para a reabertura de 

tópico, o processo é o mesmo do fechamento. A moção para reabertura de 

tópico só pode ser pedida durante as discussões na lista geral de oradores, 

após o encerramento das discussões de algum dos outros dois tópicos.  

3.2) Documentos de trabalho: Documentos de trabalho são redigidos pelos 

delegados, e têm um caráter informal. Eles servem para ajudar os delegados 

nas discussões, bem como na elaboração de documentos formais, como 

emendas e resoluções. Se um delegado tem alguma (s) ideia(s) 

interessante(s), que poderiam ser incluídas numa proposta de resolução ou 

uma proposta de emenda de resolução, os delegados escrevem um documento 

de trabalho, com as propostas que têm em mente, e com a assinatura (no caso 

o país que o delegado representa), e passa para os outros delegados. Os 

delegados que gostarem assinam também. Depois de todos os delegados 

terem visto o documento, ele deverá ser enviado à mesa diretora, que o 

numerará, analisará, e se ele for pertinente, convidará um dos signatários para 

ler, para todos os delegados, o documento. Então, se algum delegado quiser, 

pede moção para um debate moderado, ou lista de oradores, ou outro 

procedimento que achar conveniente para trabalhar com tal proposta. Caso 

nenhum delegado se interesse pela proposta, ela será arquivada pela mesa. 

3.3) Propostas de resolução: Propostas de resolução são propostas que 

visam dar forma à uma resolução, e consequentemente, chegar à um acordo 

final sobre um determinado tópico. Propostas de resolução não podem ser 

apresentadas durante as discussões na lista geral de oradores, apenas durante 

as listas de oradores criadas para debater cada um dos três tópicos da agenda. 

As propostas de resolução são introduzidas através de moções, que deverão 

ser pedidas por um dos delegados durante o debate na lista de oradores do 

tópico discutido. A mesa diretora colocará em ordem uma moção para 

introdução de proposta de resolução após analisar alguns requisitos: no 

mínimo 1/3 assinaturas dos delegados presentes, se estiver escrita de forma 

clara (caso contrário, a mesa ajudará o delegado a reescrever a proposta ou 

partes dela). Se houver outros erros, a mesa aceitará a proposta de resolução 

e fará as devidas correções. Com tudo pronto, a mesa avisará aos delegados 

que estará aceitando moções para a introdução da proposta da resolução. A 

mesa acatará a moção automaticamente, sem votação da mesma, mas antes, 

perguntará se existem questões ou moções. Se quiserem os delegados podem 

pedir moção para votar a proposta da resolução por votação por chamada ou 

divisão da questão. Caso contrário, a votação da proposta de resolução será 

feita por levantamento de placas, e será aprovada por maioria qualificada.  

3.3.1) Como funciona a votação por chamada? 
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A moção para votação por chamada, se pedida, é automaticamente acatada 

pela mesa diretora, sem necessidade de votação. Atenção: Votações por 

chamada só são utilizadas para votar propostas de resolução. Numa votação 

por chamada, o moderador do debate chamará cada um dos delegados, por 

ordem alfabética de representação (país que cada delegado representa), a 

partir de um ponto aleatório na lista. O delegado terá as seguintes opções de 

voto: 

A favor; 

Contra; 

A favor com direitos;  

Contra com direitos; 

Passar; 

Abster-se. 

Os delegados que votam “com direitos” são aqueles que adotam uma posição 

diferente da política externa de seus respectivos países ou de sua situação 

durante dos debates do comitê. Eles terão 30 segundos para justificar seus 

votos. Os delegados que “passarem” seus votos serão chamados a votar 

depois que o último delegado da lista for chamado. Mas só poderão votar a 

favor ou contra, pois delegados que “passam” abrem mão do direito de abster-

se ou de justificarem seus votos.  Delegados que considerarem uma resolução 

indiferente para seus respectivos países, ou não chegarem a uma opinião 

sobre ela, poderão se abster na votação.  

3.3.2) Como funciona a divisão da questão? 

Antes de ser iniciado o processo de votação, a Mesa abrirá espaço para 

questões ou moções em ordem. Um delegado poderá propor uma moção para 

divisão da questão, a fim de que as cláusulas operativas da(s) proposta(s) de 

documento final sejam votadas separadamente. Após a moção ser 

apresentada, a mesa deverá reconhecer no máximo dois oradores favoráveis e 

dois contrários à moção. Esta moção requer maioria simples para ser 

aprovada. 

Em caso de aprovação, dar-se-á o seguinte processo: 

 Será aprovado, um debate não-moderado (de no máximo 3 minutos) 

para que os delegados formulem (por escrito) propostas de divisão; 

 A Mesa Diretora acolherá todas as propostas de divisão apresentadas 

pelos delegados; 
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Em caso de mais de uma proposta para a divisão da questão, a Mesa deverá 

colocar em votação, separadamente e em primeiro lugar, aquela que sugerir o 

maior número de divisões (ou seja, a proposta mais severa/radical); 

 

 Se a primeira proposta de divisão receber os votos da maioria simples 

dos delegados presentes, a proposta de resolução será dividida 

conforme estabelecia tal proposta; 

 Se a primeira proposta de divisão falha, a Reunião prosseguirá na 

apreciação da segunda mais severa proposta de divisão da questão feita 

pelos delgados, e assim subseqüentemente, até a aprovação de uma 

proposta de divisão ou não aprovação de nenhuma. 

 

Caso aprovada uma proposta de divisão, prossegue-se à votação das 

cláusulas de acordo com a divisão aprovada. Se todas as cláusulas operativas 

forem rejeitadas pela Reunião, a proposta de documento final é prontamente 

descartada. Deve-se lembrar que, ainda que as partes da divisão da 

questão sejam aprovadas separadamente, posteriormente deve-se 

colocar em votação a proposta de resolução como um todo. Se nenhuma 

proposta for aprovada, a divisão da questão é consequentemente descartada, 

passando-se para a votação da proposta de resolução como um todo. 

3.4) Proposta de emendas: 

Se acharem necessário, os delegados podem propor emendas para uma 

proposta de resolução. Existem três tipos de emendas: 

Emendas de inclusão: Adicionam novas cláusulas a uma proposta de 

resolução. 

Emendas de exclusão: Retiram cláusulas de uma proposta de resolução. 

Emendas de alteração: Alteram cláusulas de uma proposta de resolução. 

Propostas de emenda são introduzidas por meio de moção, pelos delegados, 

se as mesmas forem aprovadas pela mesa diretora. Uma nova lista de 

oradores será aberta, com quatro discursos, sendo dois a favor e dois contra a 

proposta de emenda. Atenção: Entre um discurso e outro dessa lista estarão 

em ordem apenas questões, assim como num debate moderado. Após os 

quatro delegados discursarem, a proposta de emenda será posta em votação, 

por levantamento de placas. Propostas de emenda são aprovadas por 

maioria simples. 
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4. QUÓRUM 

 O quórum é o número de delgados presentes em cada sessão. Atenção: Uma 

sessão só será iniciada com pelo menos 1/3 dos delegados do comitê. O 

quórum poderá ser alterado caso algum delegado peça moção para 

reconhecimento após o início da sessão. Os delegados também devem estar 

atentos para permanecer em sala durante as votações, para que tal processo 

ocorra de uma forma mais rápida e sem recontagem de votos. 
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