
 
 

Edital de Seleção – SiNUS 2016 

O Secretariado da SiNUS – Simulação das Nações Unidas para Secundaristas – declara que a 
partir de hoje, 06 de novembro de 2015, está aberto o processo seletivo para os cargos de 
Diretor(a) Assistente Acadêmico qual será regido pelas Instruções de Postulação, 
especificadas neste edital, e sua organização e aplicação ficarão a cargo do Secretariado da 
SiNUS 2016. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

•  A SiNUS é um projeto de missão pedagógica, social, cultural e ambiental da 
Universidade de Brasília (UnB) e apoiado pelo Instituto de Relações Internacionais 
(IRE/UnB), e consiste na preparação e execução de um evento no qual estudantes 
de Ensino Médio de todo o país têm a oportunidade de simularem conferências 
multilaterais, em especial aquelas do âmbito das Nações Unidas.  

•  A SiNUS ocorrerá entre os dias 20 e 24 de abril de 2016. 

 
INSTRUÇÕES DE POSTULAÇÃO 

1. Da postulação           
 1.1 Será elegível para os cargos deste edital o(a) candidato(a) que:     
  a. For aluno(a) de graduação da Universidade de Brasília;    
  b. Estiver regularmente matriculado(a) no 2° Semestre de 2015;   
  c. Enviar os documentos especificados no item 2 deste edital;    
  d. Submeter a ficha de inscrição (https://2016sinus.typeform.com/to/DcQMGL), 
  enviar a Carta de motivação, especificadas no item 2 deste edital.    

2. Da inscrição           
 2.1 As inscrições para postulação no presente processo seletivo serão recebidas  
 mediante o envio/preenchimento de:         
  a. FICHA DE INSCRIÇÃO ONLINE, com link disponível também no site do IREL/UnB 
  (www.irel.unb.br).          
  b. CARTA DE MOTIVAÇÃO, cujo modelo pode ser encontrado para download no site 
  do IREL/UnB. A Carta de motivação deve ser enviada para o e-mail   
  2016.sinus@gmail.com.          
  2.1.1 O e-mail com a Carta de motivação deve ser identificado no campo 
  “Assunto” por PSEL – [Nome do Candidato].      
  2.1.2 O arquivo da Carta de motivação está disponibilizado em formato “.doc” para 
  download. O mesmo deve ser renomeado para [Nome do Candidato] e enviado no 
  formato (.pdf).          
 2.1.2 Ao(À)s candidato(a)s a um ou mais comitês acadêmicos em inglês e/ou espanhol 
 devem preencher os campos de texto com a língua correspondente ao comitê de sua 
 escolha, sendo o segundo deles em inglês e/ou espanhol. Os demais candidato(a)s 
 devem preencher somente o primeiro campo de texto.      
 2.2 A Ficha de inscrição e a Carta de motivação deve ser preenchida no período de 06 de 
 novembro até 23h59min do dia 17 de novembro de 2015.     
 2.3 O(A) candidato(a) receberá no dia 18 de novembro, no e-mail indicado na ficha de 
 inscrição, a confirmação de efetivação de sua inscrição.      
 2.4 Caso não receba o a confirmação de efetivação até as 23h59min do dia 18 de 



 
 

 novembro, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato com o Secretariado da SiNUS 2015 
 via o e-mail 2016.sinus@gmail.com.        
 2.5 Será automaticamente desclassificado(a) o(a) candidato(a) que:    
  a. Preencher a ficha de inscrições com informações inverídicas e/ou incompletas; 
  b. Somente preencher ou a Ficha de inscrição ou enviar a Carta de motivação; 
  d. Inscrever-se no Processo Seletivo após o período estabelecido no item 2.2 deste 
  edital.  

3. Da função           
 3.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento da função de Diretor(a) assistente  
 Acadêmico discriminados, das vagas existentes ou que forem criados dentro do prazo de 
 sua validade;            
 3.2 A descrição temática de cada comitê academic segue no Anexo deste edital;  
 3.3 O número de vagas, comitês e as funções principais são os estabelecidos na tabela 
 conforme segue:  

COMITÊS VAGAS 

Agência de Comunicação 

9 (Núcleo Impresso) 
1 (Núcleo de Radio e TV) 
2 (Núcleo Online) 

Assembléia Geral das Nações Unidas – Histórico  1 

Reunião Conjunta Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional 3 

Commision on Crime Prevention and Criminal Justice 2 

Conselho de Direitos Humanos 1 

Consejo de Defensa Suramericano – Unión de Naciones 
Suramericanas 1 

I Comitê da Assembléia Geral das Nações Unidas: Desarmamento e 
Segurança Internacional 1 

Habitat III – Ecuador 2016 2 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 2 

Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas 1 

Grupo dos 20 1 

Organização Internacional do Trabalho 1 

Organização Mundial da Saúde 1 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 2 

União Africana 1 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – 
Comitê de Resgate e Recuperação 1 

United Nations Security Council 1 
 



 
 

4. Das obrigações e responsabilidades       
 4.1 É de estrita obrigação e responsabilidade dos Diretore(a)s assistentes acadêmicos: 
  a. Estar alinhado aos princípios e valores da SiNUS 2016;    
  b. Participar das atividades do Projeto Jovens Líderes junto aos colégios sede do 
  projeto no mínimo 1 (uma) vez;        
  c. Participar das Reuniões Gerais;        
  d. Participar de no mínimo 3 (três) treinamentos de moderação;   
  e. Ajudar e zelar pela organização do evento durante todo seu processo (antes, 
  durante e depois da SiNUS);        
  f. Estar presente nos dias do evento;       
  g. Avisar com antecedência de no mínimo 72h seus Diretores quanto a ausências 
  (como viagens) que possam comprometer a execução de atividades do comitê.  

5. Procedimento de avaliação do(a)s candidato(a)s     
 5.1 O Processo Seletivo será realizado por meio de etapa única de seleção, referente à 
 análise dos documentos submetidos pelas/os candidatas e na qual serão observadas 
 informações cedidas pela/o candidata/o na Ficha de Inscrição e na Carta de Motivação.
 5.1.1 Para as/os candidatas/os postulantes aos comitês em língua inglesa e espanhola 
 será realizada uma dinâmica à critério do Secretariado. Ressaltamos que nem todas/os 
 candidatas/os serão convocadas/os para esta fase.     
 5.1.1.1 A realização da dinâmica será agendada e comunicada às/aos postulantes até o 
 dia 18 de novembro;          
 5.1.1.2 Estarão presentes na dinâmica de seleção o Secretariado da SiNUS 2016 e as/os 
 Diretoras/es de cargos acadêmicos.  

6. Dos resultados          
 6.1 As/os candidatas/os a Diretoras/es Assistentes Acadêmicas/os que forem 
 selecionadas/os no processo serão notificados por e-mail ou telefone indicados na ficha 
 de seleção entre os dias 19 e 20 de novembro pela/o Diretor/a do comitê na qual as/os 
 candidatas/os forem selecionadas/os.        
 6.1.1 É de obrigação imediata das/os candidatas/os selecionadas/os comparecerem na 
 3ª Reunião Geral da SiNUS 2015, a realizar-se no dia 21 de novembro (sábado) para início 
 dos trabalhos.           
 6.1.2 Aquelas/es selecionadas/os que não puderem comparecer à Reunião Geral devem 
 informar suas/seus Diretoras/es no ato do contato de notificação, não implicando em 
 desclassificação.           
 6.1.3 As/os candidatas/os que não comparecerem à 3ª Reunião Geral sem justificativa 
 prévia poderão ser desclassificadas/os, e a vaga será preenchida por outra/o(s) 
 candidata/o(s) que tiverem se postulado ao cargo.      
 6.2 As/os candidatas/os que não forem selecionados receberão um e-mail com a 
 possibilidade de solicitação de feedback, elaborado pelos avaliadores. 

 

     Vanbasten Noronha de Araújo    
      Secretário-Geral 

 

 



 
 

ANEXO II – Descrição dos Comitês (Diretorias Acadêmicas) 
 
 

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (AC) 
Tema: Representação de Minorias, Estereótipo e Mídia        
Idioma oficial: Português  

  Levando-se em consideração que a imprensa é um elemento fundamental na 
construção de imaginários sociais e na construção daquilo que se compreende como 
realidade (ALEXANDRE; FERNANDES, 2006), é preciso reconhecer que os meios de 
comunicação têm alto potencial de propagação de estereótipos, que são uma forma de 
impor um sentido de organização ao mundo social.       
  Seu propósito é impedir qualquer flexibilidade de pensamento na apreensão, 
avaliação ou comunicação de uma realidade ou alteridade, em prol da manutenção e da 
reprodução das relações de poder, desigualdade e exploração (FILHO, 2004). Reduz-se 
assim toda a complexidade de um grupo a uma característica em particular.   
  A mídia colabora com a naturalização e difusão desses estereótipos, 
confirmando cotidianamente determinadas visões de mundo, em detrimento de outras 
(BIROLI, 2011). Ela formula, reconhece e legitima critérios e modelos daquilo que 
significa ser homem ou mulher, moral ou imoral, feio ou bonito, bem-sucedido ou 
fracassado (FILHO, 2004). Entretanto, há uma dualidade entre mídia/superação dos 
estereótipose mídia/propagação dos estereótipos. Os meios de comunicação podem 
tanto prosseguir com preconceitos, quanto superá-los (Biroli, 2011). É necessário, 
portanto, analisar a dinâmica existente nas mídias por meio dessas duas vias, visando à 
compreensão da atualidade para que seja possível a prospecção de um futuro sem 
discriminação.  

Núcleo Impresso 
  O Núcleo Impresso da Agência de Comunicação permitirá às/os repórteres 
realizar a  cobertura jornalística do comitê de sua preferência. O papel das/os 
editoras/es deste Núcleo é acompanhar o trabalho de desenvolvimento dos jornais 
impressos, assim como diagramá-los e revisá-los antes da impressão. 
 
Núcleo Online  
  Este Núcleo é responsável pela utilização das plataformas Facebook, Flickr, 
Twitter e Tumblr da Agência de Comunicação, cuidando para que todas elas estejam 
integradas e de acordo com o que ocorre durante os dias de simulação.  
 
Núcleo de Rádio e TV  
  Por meio da atuação em duas frentes, a televisiva e a de radiodifusão, 
pretende-se que esse núcleo seja dinâmico e criativo. Neste ramo, as/os repórteres 
serão responsáveis pela cobertura em vídeo das festas, das sessões e demais momentos 
da SiNUS 2016. Será esta a frente responsável pela cobertura das coletivas de imprensa. 
Já em relação à frente de radiodifusão, as/os repórteres serão responsáveis tanto pela 
construção da programação e do roteiro das transmissões, quanto pela apresentação das 



 
 

mesmas, emmmomentos que não os correspondentes às sessões. Para isso, elas/es 
contarão com o apoio de uma/m editora/r-chefe específico, que as/os auxiliará na 
construção do roteiro e no suporte técnico durante as transmissões.  
 

II SESSÃO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS (AGNU) 
Tema: Revolução Húngara de 1956- Impactos no sistema soviético      
Idioma oficial: Português  

  A revolução de 1956 veio com o intuito de tornar a Hungria livre politicamente 
e retornar-lhe sua identidade nacional em um contexto de opressão durante a ocupação 
soviética. O movimento foi amplamente influenciado pelas revoltas de libertação na 
Polônia, e iniciou-se como apoio a estas mediante a força estudantil húngara 
(BERNARDI, 2014). As perdas para a Hungria contabilizam-se não somente na questão 
de prejuízos ao território, mas também em relação a feridos, que ultrapassaram os 
20.000, com mais de 2.500 mortos, e húngaros que deixaram o país ou foram levados 
na condição de prisioneiros de guerra para campos de concentração (BERNARDI, 2014). 
  Somente a partir do ataque e ocupação de Budapeste e outras grandes 
cidades da Hungria que o Conselho de Segurança começou a levar a crise a sério. Após 
discussão e apresentação de proposta de resolução dos Estados Unidos, o Conselho de 
Segurança votou para que a URSS não introduzisse mais tropas na Hungria e retirasse as 
que lá se encontravam. A resolução, no entanto, foi vetada pela URSS. Imeditamente 
após o veto foi introduzida moção para convocar sessão especial de emergência da 
Assembleia Geral pelo regulamento da resolução Uniting for Peace (OLUSANYA, 2006).  
  A confusão internacional derivou tanto da falha generalizada em reconhecer o 
caráter único das forças sociopolíticas operativas na Hungria à época, quanto da 
inabilidade de prever o impacto do desgelo que havia começado na União Soviética e na 
Europa Oriental durante o período de incerteza após a morte de Stalin (RADVÁNYI, 
1972). A liderança pós- Stalin na URSS evidentemente compreendia a necessidade de 
mudanças tanto internas quanto externas. A reconciliação de Nikita Khrushchev com 
Josip Broz Tito, a Declaração de Belgrado, que enfatizava o direito de todo partido 
comunista em escolher seu próprio caminho para o socialismo, indicava uma mudança 
de humor na política externa soviética (RADVÁNYI, 1972).      
  Assim sendo, este comitê trará para os secundaristas a experiência única de 
por em perspectiva o tempo atual e atuar em um ambiente internacional histórico. Além 
disso, esta Assembléia é de suma importância para consolidação de conteúdos que até 
hoje influenciam a história política destes países.  

 

REUNIÃO CONJUNTA BANCO MUNDIAL/FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 
(BM/FMI) 
Tema: Finanças para todos: promovendo a Inclusão e a Formação Financeiras     



 
 

Idioma oficial: Português  

  Estima-se que apenas metade da população mundial tenha acesso aos 
serviços financeiros básicos - acesso esse que ainda pode ser discriminado de acordo 
com país, região e gênero (ÁFRICA 21, 2015). A exclusão financeira afeta principalmente 
as populações mais pobres, perpetuando a insegurança e violência, uma vez que 
pessoas que não possuem acesso aos produtos e serviços financeiros básicos, como 
bancos e crédito, são incentivadas a recorrerem aos prestadores informais desses 
serviços, que não recebem supervisão pública (BANCO DE PORTUGAL, 2013).   
  Um sistema financeiro inclusivo é essencial para uma inclusão social paralela. 
O acesso a serviços e produtos financeiros básicos leva a que se gere mais poupança e, 
logo, as instituições de crédito tornam-se mais estáveis e o investimento pode ser mais 
facilmente financiado. Assim, impulsiona-se o desenvolvimento econômico e reduz-se 
as desigualdades sociais (BANCO DE PORTUGAL, 2013).      
  A crise financeira internacional de 2008 deixou claro que a desregulação do 
sistema financeiro, bem como o tratamento irresponsável dos riscos ligados às 
atividades de investimento sobre a renda e o patrimônio podem ter efeitos 
catastróficos. Desde pelo menos os anos 1980, o capitalismo assiste a uma fase de 
preeminência dos intermediários financeiros sobre os processos produtivos, de modo 
que a maior parte da riqueza originada atualmente provém dos retornos de aplicações 
financeiras, e não, das atividades produtivas, como se esperaria (DOWBOR, 2014).  
  Com o desenvolvimento da informática, as transações do capital passam a 
ocorrer a uma velocidade maior, além de se diversificarem e tornarem-se mais 
complexas. Assim, torna-se imprescindível aos que adentram essa dinâmica 
compreender os riscos a ela associados. A partir disso, passa-se a falar não apenas em 
inclusão, mas também em formação financeira dos clientes bancários, visto que 
indivíduos mais conscientes da natureza e dos riscos relacionados ao capital que 
movimentam tomam decisões mais responsáveis, de onde decorrem benefícios não só 
individuais, mas também coletivos, ao se contribuir para a eficiência e estabilidade do 
sistema econômico como um todo (BANCO DE PORTUGAL, 2013).  

 
COMMISSION ON CRIME PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICE (CCPCJ) 
Tema: Money- Laundering and countering the financing of drug trafficking Idioma 
oficial: Inglês  

  O mecanismo da lavagem de dinheiro é bastante simples. Ele consiste no 
processo por meio do qual os recursos oriundos de atividade criminosa são mascados de 
modo a não revelarem sua origem ilícita (WORLD BANK [WB], 2003). Entretanto, o 
surgimento de técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro nos últimos anos, com a 
participação de um número cada vez maior de instituições financeiras (e mesmo não 
financeiras) tem tornado essa atividade muito complexa. Tal fator dificulta sua 
investigação, detecção e contenção, essencias para o desmonte de muitas organizações 



 
 

criminosas e esquemas de corrupção presentes pelo mundo (United Nations Office on 
Drugs and Crime [UNODOC], 2015).         
  Podendo erodir a economia de uma nação por meio do aumento da demanda 
por dinheiro, da volatilidades das taxas cambiais e da inflação, a lavagem de dinheiro 
ainda financia atividades como o terrorismo e o tráfico de drogas. Nesse sentido, além 
de criar prejuízos econômicos, essa atividade contribui para a desestabilização social 
(UNODOC, 2015).           
  A proibição das drogas, já vigente há mais de um século, não apresentou os 
resultados de diminuição do consumo que eram esperados à época de sua 
determinação. Com base nisso, o tráfico de drogas se tornou uma das atividades atuais 
mais lucrativas, fornecendo vultosos recursos para o crime organizado (FERRAGUT, 
2012). Ainda, a lavagem de dinheiro realizada nesse contexto contribui para a 
concentração da riqueza, uma vez que os traficantes não necessitam de grandes 
recursos para a manutenção de suas atividades, de modo que grande parte dessa renda 
é aplicada no mercado financeiro, sem que a sociedade receba o retorno tributário 
proveniente dessas transações.         
  Trata-se, portanto, de um problema de cunho financeiro em sua dinâmica, 
mas social em seus efeitos (FERRAGUT, 2012). Espera-se, com isso, que os delegados da 
SiNUS 2016 consigam perceber o problema a partir de seus condicionantes estruturais, 
construindo assim uma visão holística do tema.  

 
CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS (CDH) 
Tema: A proteção de crianças e adolescentes migrantes desacompanhados        
Idioma oficial: português  

  A migração é uma jornada penosa e perigosa pela qual passam anualmente 
milhares de pessoas. Ao desafio de dar um tratamento justo e equilibrado à chegada 
massiva de migrantes se adiciona agora o questionamento sobre o que fazer com o 
exacerbado fenômeno da migração de crianças e adolescentes desacompanhados. Os 
jovens desacompanhados, e muitas vezes indocumentados, têm uma quadro maior de 
vulnerabilidade quando comparados aos adultos migrantes. Mais da metade desses 
jovens que chegam às fronteiras corriam risco em seus próprios lugares de origem, 
especialmente violência do crime organizado e tráfico humano, o que demanda uma 
maior atenção e proteção internacional (SPAGNA, 2015).      
  Existem ainda diferenças regionais importantes. Em países industrializados e 
na região da Europa Central, Oriental e da Comunidade de Estados Independentes, os 
migrantes abaixo dos 20 anos de idade contabilizam 10% do total da população de 
migrantes, enquanto que na Ásia Oriental e na região do Pacífico esses jovens 
representam 22% (UNICEF, 2010). Na América Latina e Caribe e na África Oriental e 
Austral, migrantes entre 0 e 19 anos de idade contabilizam 23% do total da população 
de migrantes nessas regiões, enquanto que no Oriente Médio e na África Setentrional 
migrantes dessa mesma faixa etária representam 24% do total migrante (UNICEF, 



 
 

2010). Na Ásia Meridional, crianças e adolescentes migrantes representam 25% do total 
da população migrante, já na África Ocidental e Central, a população migrante abaixo 
dos 20 anos representa 32% do total do mesmo grupo (UNICEF, 2010).    
  A migração Sul-Sul ultrapassou a migração ao Norte. Crianças fazem referência 
aos 31% da migração total na África, mas respostas políticas sólidas ainda não 
emergiram. Uma melhor compreensão da migração desacompanhada infantil e de 
adolescentes é necessária para prover medidas adequadas de proteção (SPAGNA, 2015). 
Nesse grupo existem indivíduos que não cumprem com as características usuais de 
refugiados contidas na Convenção de 1951 e no Protocolo de 1967, mas que na prática 
precisam de proteção internacional em função da falta de segurança e na inabilidade de 
receber proteção estatal em seus países de origem (ACNUR, 2014).    
  Algumas dessas pessoas podem ser consideradas refugiadas segundo as 
definições mais amplas contidas na Convenção da União Africana ou na Declaração de 
Cartagena. Outras podem inclusive não se classificar dentre essas definições amplas ou 
ainda estar em um lugar onde essas definições não se aplicam (ACNUR, 2014). Os 
delegados que atuarão no Conselho de Direitos Humanos (CDH) da SiNUS 2016 terão a 
oportunidade de se aprofundar nesses estudos e no novo contexto de migração desse 
grupo de alta vulnerabilidade. Espera-se que os delegados possam redigir documentos e 
medidas que abordem a problemática internacional de prover a esses indivíduos os 
direitos que possuem, oferecendo-lhes a possibilidade de um tratamento adequado e 
digno, com direitos e obrigações definidas durante o tempo necessário para 
salvaguardar sua segurança.  

 
CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO – UNIÓN DE NACIONES 
SURAMERICANAS (CDS-UNASUR) 
Tema: Acciones conjuntas para la reconstrucción social en América del Sur: sociedades 
afectadas por las FARC             
Idioma oficial: Espanhol  

  A guerrilha na Colômbia, com as derivações de conflitos fronteiriços em seu 
nome, é fundamental para entender as questões de segurança da América do Sul, 
demonstrando no seu decorrer as dificuldades de definir ameaças e promover um 
ambiente de confiança entre os países da América do Sul (HERZ, 2010). O conflito não só 
afetou profundamente a própria sociedade colombiana, mas externalizou efeitos 
negativos a todos os vizinhos sul-americanos. Deslocamentos massivos a causa de 
violência, aumento do narcotráfico e do comércio ilegal de armas são alguns dos pontos 
que alteraram a disposição social na região, exarcebando pontos de pobreza e 
dificultando um desenvolvimento social e humano (CABRERA, 2009).    
  O conflito não só se expressa pelo número de mortes e de refugiados, mas 
também afeta a economia das populações e põe empecilhos para uma maturação de 
instituições democráticas e para a aplicação efetiva de direitos humanos na região 
contígua afetada. Um dos rasgos do crime organizado na América do Sul está na 



 
 

sobreposição de serviços criminais, nos quais há forte atuação das FARC, em setores das 
estruturas econômicas e políticasdospaíses (CABRERA,2009).     
  Se por um lado os diálogos de paz na Colômbia, iniciados em 2012, procuram 
fomentar discussões entre governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (FARC), os mesmos acordos foram frequentemente interrompidos por 
momentos de tensão e retorno ao combate. Ainda que cruciais para o fomento da paz 
na sociedade colombiana, é crescente a demanda de maior envolvimento, em paralelo 
aos trabalhos que ocorrem na Havana, dos membros da União de Nações Sul-
americanas (UNASUL) na questão. Nesse contexto, deve-se reiterar a importância de 
uma maior integração regional no quesito de defesa, o que figura como ponto 
necessário frente ao desbordamento do conflito guerrilheiro (COGOLLOS, 2011).   
  Espera-se dos delegados a capacidade de análise acerca das consequencias 
sociais e políticas destes acontecimentos, assim como um bom domínio da língua 
espanhola. O Consejo de Defensa Suramenricano é um comitê com bastante pontencial 
para o exercício crítico sobre uma temática atual e recorrente dentro do contexto no 
qual o Brasil está inserido.  

    

I COMITÊ DA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS: DESARMAMENTO E 
SEGURANÇA INTERNACIONAL (DSI) 
Tema: Novas ameaças na era da informação: tecnologias da informação aplicadas ao 
contexto securitário.             
Idioma oficial: Português  

  Ao largo da década passada, muitas figuras públicas elencaram ameaças 
cibernéticas como umas das mais graves ameaças à segurança nacional do presente 
contexto. Esse argumento traz à tona o porquê dessa nova representação ter ganhado 
tanta proeminência e continuar a ocupar uma posição de destaque entre as chamadas 
novas ameaças do mundo pós Guerra Fria, como também até qual extensão o 
tratamento de ameças cibernéticas como uma assunto do mais alto nível de segurança 
nacional é justificável (CAVELTY, 2010).        
  O debate de ameaças cibernéticas, por um lado, decisivamente influenciou 
grande parte do contexto estratégico do pós Guerra Fria, no qual a noção de 
vulnerabilidades assimétricas, personificada pela multiplicação de atores maliciosos 
(estatais e não-estatais) e por suas crescentes capacidades, começou a ganhar um papel 
chave. Por outro lado, o novo potencial de ameaças propagadas no âmbito da internet, 
foi e permanece sendo influenciado pela contínua revolução informacional (Cavelty, 
2014).             
  A dimensão de segurança nacional distinta se estabeleceu quando a intrusão a 
computadores foi posta ao lado do mais tradicional discurso de espionagem. Colocou-se 
que setores chave à sociedade moderna, incluindo aqueles vitais à segurança nacional e 
essenciais ao funcionamento de economias industrializadas, dependem de um espectro 



 
 

nacional e internacional de softwares de controle altamente interdependentes para suas 
operações (HALPIN, TREVORROW & WRIGHT, 2006).       
  O manejo dessa infraestrutura em geral não é prerrogativa do governo. Pelo 
contrário, o tipo de segurança que emerge beneficia poucas e já fortes entidades, e 
muitas vezes traz efeitos negativos para o resto da sociedade. O tipo de objeto 
referente a ser protegido é representado pelo ininterrupto fluxo de informação, ligado 
ao acúmulo de capital e crescimento econômico (BILLER, 2012). Isso está no coração do 
dilema da cybersegurança, no qual a forma dominante de segurança está deixando 
grandes partes da população menos segura. Se suspeitou por bastante tempo, e agora 
se confirmou, que serviços de inteligência mundiais estão fazendo o cyberespaço menos 
seguro diretamente, com o objetivo de ter mais acesso a dados, para assim se preparar 
para conflitos futuros (BILLER, 2012).         
  O escândalo de espionagem da agência de inteligência estadunidense, NSA 
(National Security Agency), trouxe com mais ímpeto dentro da Organização das Nações 
Unidas o debate acerca dos desenvolvimentos nos campos de informação e 
telecomunicações no contexto de segurança internacional. O tópico foi alocado na 
agenda de discussão do I Comitê da Assembleia Geral da ONU em 2014 (UN, 2014). A 
partir dessa problemática os delegados do DSI na SiNUS 2016 poderão trabalhar na 
contribuição dos esforços internacionais na melhor edificação de direcionamentos no 
tocante à privacidade e comunicação online, prevenindo também que o cyberespaço 
seja usado como arma de conflito.  

 
HABITAT III – ECUADOR 2016 
Tema: Desenvolvimento Urbano Sustentável: os desafios apresentados pela nova 
agenda urbana             Idioma 
oficial: Português  

  A Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (Habitat III) terá como sede a cidade de Quito, Equador, em 2016. Com o 
objetivo de estabelecer uma Nova Agenda Urbana Sustentável, a Conferência procura 
valorizar o comprometimento dos países em relação ao desenvolvimento da 
urbanização consciente (UNHABITAT, 2015).        
  A primeira Conferência foi realizada em 1976 (Vancouver), a partir do 
entendimento da Assembleia Geral das Nações Unidas a respeito da importância dos 
centros urbanos para o bemestar social e econômico da população urbana que crescia 
rapidamente. Na época, o mundo passava pelo rápido aumento do fluxo de pessoas 
para as cidades, e o crescimento desorganizado delas começava a evidenciar a 
necessidade de que essas áreas acomodassem a todas as diferentes demandas – 
principalmente aquelas relacionadas a abrigo (UNHABITAT, 2015).    
  Vinte anos depois, durante a Assembleia Geral em Istambul, foram 
reafirmadas as preocupações dos membros em ressaltar a importância do 
desenvolvimento organizado dos centros urbanos. Em 1996, a população urbana já 



 
 

representava 45,1% da população mundial (UNHABITAT, 2015), e foi reconhecido pela 
Assembleia que as cidades seriam os principais focos de produtividade. Dessa forma, 
durante a Habitat II, criou-se a ideia do crescimento ordenado da área urbana como um 
mecanismo para o desenvolvimento – entendendo a urbanização como uma 
oportunidade – assim como a importância da participação civil nesse processo 
(UNHABITAT, 2015b).           
  Em 2016, acontecerá no Equador o terceiro encontro, Habitat III, em que serão 
discutidos os papéis de cidades e municípios no desenvolvimento humano sustentável. 
Para isso, a conferência contará com a participação de vários atores, como organizações 
não governamentais, acadêmicos, Estados, atores privados e sociedade civil. Sendo o 
Habitat III o primeiro encontro pós-Agenda de Desenvolvimento de 2015, ele também 
será espaço de definição do papel da área urbana, não só como mecanismo de 
desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, mas também como ator 
fundamental para atingir objetivos relacionados a mudanças climáticas (UNHABITAT, 
2015). Assim sendo, este encontro será de extrema importância para dar à urbanização 
o direcionamento necessário para o desenvolvimento, o compromisso com a agenda 
ambiental, a igualdade e integração social (UNHABITAT, 2015).  

 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA 
(FAO) 
Tema: Assimetrias de gênero na agricultura: a contribuição das mulheres para a 
erradicação da fome             
Idioma oficial: Português  

  Responsáveis por mais da metade da produção mundial de alimentos, as 
mulheres são detentoras de apenas cerca de 2% das terras e receptoras de menos de 
10% do crédito direcionado a pequenos produtores (ROOT CAPITAL, 2014). Assim, apesar 
de comporem a maior parte da força de trabalho rural, a elas não são dadas as mesmas 
oportunidades e recursos produtivos que são fornecidos aos homens, o que implica 
perda de produtividade agrícola e continuidade do ciclo de pobreza no campo (WORLD 
FARMERS' ORGANIZATION [WFO], 2013). As disparidades de gênero que aí se verificam 
cobrem desde a desigualdade no acesso à educação e informação até a falta de acesso 
das mulheres aos serviços financeiros (FAO, 2015).       
  A importância das mulheres para a agricultura é um aspecto significativo das 
relações de gênero. Em muitos casos, o serviço realizado por elas é considerado apenas 
uma contribuição e sua importância econômica deixa de ser observada. Regras sociais 
das comunidades que giram em torno de ofícios agrícolas usualmente determinam que 
as mulheres devem, além de realizar as atividades rurais tradicionais, cozinhar, carregar 
água e lenha, cuidar das crianças e dos animais, tarefas que não chegam a ser 
contabilizadas nos relatórios sobre o mercado de trabalho agrícola (WFO, 2013).  
  As mulheres são tão eficientes quanto os homens, mas, porque controlam 
menos recursos, produzem menos. A Organização das Nações para Alimentação e 



 
 

Agricultura (FAO) estima que se as desigualdades de gênero na agricultura e na pecuária 
fossem eliminadas, os rendimentos agrícolas aumentariam em 30 ou 40%, o que levaria 
a uma redução da fome e da miséria a nível mundial, com 100 a 150 milhões de 
pessoas deixando esse quadro somente devido a esses ganhos em produtividade. 
Portanto, eliminar essas diferenças contribuiria não apenas para o desenvolvimento 
econômico, como também para a segurança alimentar (FAO, 2015).    
  Quando controlam recursos adicionais, as mulheres tendem a despendê-los 
mais que os homens em alimentação, saúde, roupas e educação para as crianças. Isso, 
além de contribuir para um maior bem-estar das famílias a curto-prazo, contribui para 
formação de capital humano de qualidade a longo-prazo. Observações na África, Ásia e 
América Latina fornecem evidências de que a sociedade inteira se beneficia quando as 
mulheres são empoderadas no meio rural (FAO, 2015). Os programas de assistência ao 
campo já realizados reservaram às agricultoras a mera posição de beneficiárias, sem 
que sua expertise fosse valorizada. Desse modo, empoderamento feminino deve passar 
também pela inclusão das mulheres na tomada de decisão e pela observação de seus 
direitos básicos, sendo essa a proposta pensado para os secundaristas da SiNUS 2016. 
Em suma, trata-se de um processo que deve envolver governos e sociedade civil em 
prol das mulheres e de toda a sociedade (WFO, 2013).  

 
FÓRUM PERMANENTE SOBRE ASSUNTOS INDÍGENAS (FPAI) 
Tema: Violações dos Direitos à propriedade e recursos naturais de populações nativas 
Idioma oficial: Português  

  Os anos 50 testemunharam, pela primeira vez, a articulação dos problemas 
dos povos indígenas como uma categoria social diferente. As categorizações geralmente 
usadas provêm dos Convênios 107 e 169 da Organização Internacional do Trabalho e da 
Subcomissão de Prevenção de Discriminações e Proteção às Minorias do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas. Estima-se que em todo o mundo existam mais 
de 300 milhões de indígenas em mais de 70 países. Embora representem somente algo 
em torno de 5% da população mundial, os povos indígenas compreendem mais de 15% 
dos pobres do mundo (FAO, 2009).         
  O Convênio 169 estabelece o dever dos Estados em reconhecer o direito de 
tais povos à propriedade e possessão de terras que por eles foram tradicionalmente 
ocupadas e garantir proteção eficaz das mesmas (OIT, 2009). Em um contexto de maior 
busca por crescimento econômico, a exploração insensata de territórios indígenas tem 
uma relação estreita com a situação de marginalização, discriminação e 
subdesenvolvimento de comunidades indígenas. A conjuntura das florestas é de 
particular destaque. Aproximadamente 60 milhões de povos nativos ao redor do mundo 
dependem quase que inteiramente das florestas para sua sobrevivência. A expulsão de 
comunidades indígenas de seus territórios tradicionais, em razão de leis que favorecem 
interesses comerciais de empresas, é um fator primário do empobrecimento dessas 
comunidades (UNPFII, 2007).          



 
 

  Uma das tendências que vem se reforçando ao longo dos anos é a diminuição 
contínua dos territórios indígenas, incluindo a perda de controle sobre recursos naturais, 
um processo identificado pelas dinâmicas da economia globalizada e em particular pelas 
novas e cada vez mais acentuadas formas de exploração de recursos energéticos e 
hídricos (FAO, 2009). A situação flagrante atual de violações de direitos à propriedade 
de comunidades nativas é contrastada pelo suposto aporte que tais populações teriam 
por meio de legislações internacionais, evidenciando uma mudança de prioridades 
governamentais quando se põem em prática as medidas acordadas e uma necessidade 
maior de interação efetiva das comunidades na formulação de políticas que os afetam 
diretamente (GALVÍS; RAMÍREZ, 2011).        
  Em várias regiões, a experiência de povos indígenas continua a ser a de 
contextos legais inadequados que resultam em rupturas da posse tradicional de terras e 
padrões de uso; fragmentações e perda de terras tradicionais; mudanças nos padrões de 
assentamento; privatização de terras comunais; degradação das propriedades e seus 
recursos; falta de reconhecimento de direitos territoriais; alocação de terras desigual ou 
insuficiente; falta de mecanismos efetivos de resoluções de conflito; registros oficiais 
ineficazes e difíceis procedimentos para demarcação de terras e de títulos (UN, 2009).  
  Somente alguns países reconhecem direitos indígenas à propriedade, mas 
mesmo nesses países a titulação de terras e o processo de demarcação usualmente não 
são completados, sofrem atrasos ou são arquivados em função de mudanças na 
liderança política e nas políticas públicas. O direito aos recursos naturais, por outro lado, 
é comumente restrito, especialmente quando se trata daqueles do subsolo. Mesmo 
quando os povos nativos têm os títulos de propriedade das terras, as mesmas são 
frequentemente arrendadas pelo Estado como concessões de mineração ou exploração 
madeireira (UN, 2009).           
 Aos delegados da SiNUS 2016, lhes será dada a oportunidade de discutir a falta de 
segurança legal de posse como um assunto crucial para o desenvolvimento 
socioeconômico dos indígenas, com um papel fundamental na perpetuação de sua 
cultura e modo de viver para gerações futuras. Será um momento de maior articulação 
dos secundaristas, enquanto membros do FPAI, para elaboração de recomendações aos 
governos que tratem a questão do direito à propriedade e aos recursos naturais em suas 
diversas vertentes, elencando o que já foi feito, e o que pode ser melhorado, os pontos 
que se demonstraram inatendidos e as novas questões que surgiram e demandam uma 
nova postura.  

 
GRUPO DOS 20 (G20) 
Tema: Entraves ao desenvolvimento econômico inclusivo: estratégias de combate à 
corrupção              
Idioma oficial: Português  

  O combate à corrupção é central na agenda da Presidência da Turquia no G20, 
que estruturou as prioridades do grupo durante 2015 nos pilares de inclusão, 



 
 

implementação e investimento. Argumenta-se que todas as empresas, desde as 
menores às maiores, têm um papel importante no combate desse problema, o qual 
atualmente custa anualmente mais de 2 triliões de dólares à economia global (G20, 
2015). Nesse combate também permeia-se outro objetivo do G20 durante o ano de 
2015, seja ele atingir os países de baixa renda e dar foco especial aos países que não 
são membros, encurtando a distância entre os países desenvolvidos e os 
subdesenvolvidos, com o objetivo de reduzir as desigualdades (G20, 2015).   
  Em um nível mais alto, corrupção extensiva ameaça a noção básica de retorno 
do investimento, risco e trabalho. Enfraquece os direitos básicos de propriedade, os 
bancos e as moedas correntes (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2015). Onde contratos 
não possam ser prontamente aplicados, processos regulatórios tornam-se instrumentos 
de enriquecimento pessoal e a segurança de pessoas e propriedades não são 
garantidas. Não só isso, a corrupção mina a confiança pública e a vigência da lei, 
distorce a competição, põe empecilhos ao investimento e a ao comércio transfronteiriço 
e também distorce a alocação de recursos (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2015).  
  O combate à corrupção é ainda crucial para a meta do grupo de gerar 
crescimento inclusivo e estabelecer um âmbito econômico mais sustentável e seguro. 
Opacidade no sistema financeiro global esconde atos corruptos e criminosos, como fuga 
de capitais, subornos e lavagem de dinheiro. Como a questão extrapola fronteiras, 
requer medidas de cunho global. A discussão neste comitê também é amparada pela 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que provê um quadro legal para os 
trabalhos (JOHNSTON,2015). 

 
ORGANIZAÇÃO INTERNCAIONAL DO TRABALHO (OIT) 
Tema: Aplicando o conceito de emprego decente ao trabalho doméstico: os desafios 
para a regulação do emprego informal           
Idioma oficial: Português  

  Originalmente instituída pelo Tratado de Versalhes, ainda como agência da 
Liga das Nações, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), além de ser um dos 
mais antigos organismos multilaterais em vigência até hoje, possui uma dinâmica 
operacional única em suas Conferências Internacionais do Trabalho: o tripartismo, no 
qual há representação de sindicatos de empregados, de empregadores e representantes 
governamentais dos países-parte (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION [ILO], 1946). 
  Como um dos principais tópicos de trabalho da organização, a proteção do 
emprego é tratada como estratégia-chave para a redução da pobreza, sendo associada 
às diversas formas pelas quais o trabalhador pode ser submetido a situações de 
precariedade e insegurança (ILO, s.d.). É assim que surge o conceito de “emprego 
decente”, aplicado às condições de trabalho seguras, justas, que criam oportunidades 
para o crescimento pessoal e para a integração do trabalhador à sociedade. Ainda, o 
termo abarca a existência de liberdades civis fundamentais para a livre expressão dos 
indivíduos e para a consolidação de sua autonomia (ILO, s.d.).     



 
 

  Em meio às estratégias voltadas para a garantia do emprego decente, a OIT 
inclui a aplicação do conceito para o trabalho doméstico, forma de atividade laboral 
sobre a qual incidem poucos ou nenhum mecanismo de regulamentação, dando-se 
quase sempre por meio de arranjos informais. Trata-se de um mercado em crescimento 
vinculado a uma demanda cada vez maior (FUDGE, 2013) que, composto 
majoritariamente por mulheres (cerca de 83% dos 53 milhões de trabalhadores 
domésticos pelo mundo) (ILO, s.d.), é caracterizado pela vulnerabilidade, estando os 
trabalhadores desse tipo sujeitos à várias formas de exploração (PARREÑAS, 2001).  
  Quando se trata das propostas para sua regulamentação, grupos de 
trabalhadores e empregadores divergem quanto à extensão mais adequada para a 
proteção do emprego e para a manutenção da liberdade de operação dos mecanismos 
do mercado (ILO, s.d.). Tendo em vista que esta é uma questão que envolve diferentes 
atores e interesses, a SiNUS 2016 propõe-se a criar espaço para o debate entre os três 
principais grupos envolvidos nessa discussão: governos, organizações de empregadores 
e sindicatos de trabalhadores.  

 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) 
Tema: Patologização da Identidade de Gênero e Orientação Sexual       
Idioma oficial: Português  

  De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID), ainda existem para o âmbito médico e hospitalar 
cinco doenças que estão intimamente relacionadas à forma com a qual os indivíduos se 
relacionam com sua identidade de gênero ou orientação sexual. Estas cinco 
enfermidades são conhecidas como os distúrbios F66, que são “transtornos psicológicos 
e comportamentais associados ao desenvolvimento sexual e à sua orientação” (CID, 
1990).             
  Transtorno da maturação sexual, orientação sexual egodistônica, transtorno do 
relacionamento sexual, transtornos do desenvolvimento psicossexual e transtorno do 
desenvolvimento sexual (não especificado) (CID, 1990) são as cinco doenças em pauta e 
que trazem o debate das questões de gênero para o âmbito médico. Em 1990, durante 
a revisão do CID para a sua décima publicação, a homossexualidade (em si mesma) foi 
retirada da lista de desordens sexuais, o que trouxe à tona outros debates sobre a 
influência dos diagnósticos médicos para a vida social dos indivíduos (Chhibber, 2014). A 
utilização de tratamentos psiquiátricos com vistas a trocar a orientação sexual do 
paciente foram condenados por comitês de ética em diversos países, apesar de esta 
prática ainda ser vigente em várias regiões (Chhibber, 2014).     
  Além disso, o reconhecimento da transexualidade como um distúrbio 
psicológico coloca diversas barreiras burocráticas às pessoas que não possuem 
identidade de gênero cis (correspondente a seu sexo biológico). Atualmente, em 
diversos países, como, por exemplo, o Brasil, é preciso fazer um tratamento psiquiátrico 
e psicológico de no mínimo dois anos para que se possa dar início aos trâmites legais 



 
 

para a realização de cirurgia de redesignação sexual.      
  Indo de encontro com as posições de grupos de defesa dos direitos da 
população LGBTQI e de diversos comitês de ética, médicos e Conselhos de Medicina 
apontam fatores que, segundo eles, são importantes no que tange a presença das 
identidades e orientações sexuais no CID. No caso brasileiro, por exemplo, devido à 
caracterização da transexualidade como patologia, a população transexual pode recorrer 
ao sistema público de saúde para a realização da cirurgia de redesignação sexual, assim 
como ter acesso ao tratamento hormonal necessário da operação. Além disso, todos os 
outros tipos de gastos relacionados a esta questão deverão ser oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).           
  Dessa forma, é necessário ponderar como organismos que lidam com a 
promoção do acesso à saúde estão se adequando aos conceitos de gênero, sexo 
biológico e orientação sexual. O debate entre a autodeterminação das minorias e a 
argumentação técnica por parte dos médicos é algo que perdura ao longo de muitos 
anos. Assim sendo, a SiNUS 2016 pretende apresentar este debate aos delegados, 
propondo uma análise acerca das formas como as individualidades, neste caso 
relacionadas à orientação sexual e à identidade de gênero, podem ser vistas como 
barreiras para o acesso total a direitos e constituir motivações para a falta de conexão 
entre grupos advindos de realidades diferentes.  

 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA) 
Tema: O manejo responsável dos recursos: Promovendo a Produção Sustentável e a 
Eficiência Energética             
Idioma oficial: Português  

  Enquanto tópico importante da agenda global de desenvolvimento pós-2015, 
a Eficiência Energética figura como a área na qual é possível se obter as maiores 
reduções das emissões de gases estufa a curto prazo, sendo seu alcance elemento 
crucial no desafio de mitigação das mudanças climáticas (UNITED NATIONS 
ENVIRONMENT PROGRAMME [UNEP], 2015). A Eficiência Energética é uma estratégia que 
envolve, fundamentalmente, o melhor manejo de recursos, estando diretamente ligada 
ao conceito de Produção Sustentável. Este último envolve a redução dos impactos 
ambientais pela adoção de padrão de produção que parta do princípio de produzir mais 
com menos. Trata-se, portanto, de se difundir a prática do reaproveitamento nos mais 
diversos setores produtivos (UNEP, 2015).        
  Quando se fala em Eficiência Energética, a ideia é justamente a de 
manutenção da qualidade do serviço energético oferecido com a redução dos gastos 
energéticos envolvidos em seu fornecimento. O exemplo mais simples da aplicação 
desse conceito é o das lâmpadas florescentes (CFL), que utilizam cerca de um quinto da 
energia utilizada pelas lâmpadas incandescentes, mas que oferecem um tão bom ou 
melhor serviço de iluminação (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY [IEA], 2015).   
  O estabelecimento de objetivos para o combate às mudanças climáticas pode 



 
 

estar bastante deslocado da realidade em alguns momentos, de modo que o gap entre 
situação concreta e ambições costuma ser grande. A Eficiência Energética e a Produção 
Sustentável, nesse sentido, tornam os anseios coletivos de proteção ambiental mais 
factíveis, devido aos enormes ganhos que podem trazer a partir de custos reduzidos. Em 
suma, o uso responsável dos recursos pode significar a redução da poluição, a melhora 
da saúde humana, a criação de "empregos verdes" e, até, a diminuição da pobreza por 
meio do aumento da acessibilidade aos recursos energéticos (UNOP, 2015).   
  Para a SiNUS 2016, o tema em questão remete à ideia de compartilhamento 
de responsabilidades para a proteção ambiental, integrando os coletivos na tarefa de 
pensar a longo prazo os efeitos do desenvolvimento. Além disso, engajar os jovens 
secundaristas na discussão sobre o melhor aproveitamento de recursos servirá para 
instigá-los a adotar as estratégias em questão nas tarefas de seu cotidiano, mostrando-
os que, quando se trata da defesa do planeta para as gerações futuras, a lógica que 
opera no âmbito macro é a mesma que opera no âmbito micro, e que ações individuais 
são a base para a consolidação de projetos coletivos.  

 
UNIÃO AFRICANA (UA) 
Tema: Conselho de Paz e Segurança - Islâmico na África: A expansão do Boko Haram 
Idioma oficial: Português  

  O terrorismo internacional não é um fenômeno novo, mas sua evolução 
paralela à globalização tem transformado seu caráter, dimensões, capacidade e a forma 
pela qual é percebido. A ideia de que representa a maior ameaça à segurança 
internacional passa a ser assumida não só por Estados, como também por organizações 
internacionais (THIEUX, 2005).          
 Originário da Guerra do Iraque em 2003, o Estado Islâmico (EI) estendeu seu alcance 
através do Oriente Médio e norte da África. Conquistou regiões do Iraque, Síria e Líbia, 
enquanto constrói estruturas de suporte na Turquia, Iêmen, Arábia Saudita, Egito e 
Afeganistão. O autoproclamado califado começa a acelerar sua operação para ativar 
grupos de mesmas características operacionais que estiveram adormecidos nesses 
territórios e demonstra habilidade em transferir conhecimento militar e planejamento 
estratégico, edificando alianças (JAY AKBAR, 2015). É nesse ponto que entra a 
problemática do Boko Haram, grupo terrorista nigeriano que proclamou sua fidelidade 
ao Estado Islâmico.           
  O combate ao grupo teve avanços sólidos, mas seria errôneo acreditar que o a 
declaração de fidelidade seja um sinal de derrota. O que se observa é uma maior 
similaridade dos ataques perpetrados pelo Boko Haram aos moldes daqueles usados 
pelo EI. Como o maior parceiro do Estado Islâmico na África, a aliança dará ao Boko 
Haram uma influência continental. Estrategicamente, a nova aliança garante 
financiamento, armas e combatentes ao Boko Haram (EWI, 2015).    
  Mais de um milhão de pessoas encontram- se deslocadas dentro da Nigéria e 
centenas de milhares fugiram através das fronteiras para Chade e Camarões (MARCK, 



 
 

2015). O Boko Haram, com sua nova aliança, agora detêm um potencial que não 
possuía antes, seja ele o de se expandir pela continente africano e minar ainda mais as 
sociedades que já se encontram em conflitos, além de arrastar para os combates outros 
países da região. Nesse contexto, acentua-se uma crescente necessidade em maior 
coordenação entre os países da União Africana e ações mais incisivas, ainda que 
cautelosas, quanto a métodos de combate ao grupo, mediante a já existente Força 
Operacional Inter- Exércitos Multinacional (EWI, 2015).  

 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA – 
COMITÊ DE RESGATE E RECUPERAÇÃO (UNESCO – CRR) 
Tema: A Aplicação do Código Internacional de Ética para o Mercado de Bens Culturais: 
Avaliação, Perspectivas e Recomendações          
Idioma oficial: Português  

  O Comitê Intergovernamental de Promoção do Retorno de Propriedade 
Cultural a seus Países de Origem ou de Restituição em caso de de Apropriação Ilícita, 
vulgo Comitê de Retorno e Restituição, é um órgão subsidiário da UNESCO voltado para a 
recuperação de bens culturais traficados. Composto por 22 Estados-membro≥ eleitos 
durante a Conferência Geral da UNESCO, ele é renovado pela metade a cada dois anos 
(UNESCO [UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION], 
2010).             
  Para a edição 2016 da SiNUS, acredita-se que este seja um comitê com muito 
potencial de gerar uma discussão de qualidade, tendo em vista o número reduzido de 
representações e a atualidade do tópico em questão. A questão da apropriação ilícita de 
bens culturais e de sua restituição quando nenhuma convenção internacional pode ser 
aplicada é polêmica e passa por um novo momento de discussão quando a mídia 
internacional denuncia o saqueio de sítios arqueológicos, santuários e antiguidades na 
Síria e no Iraque por parte de membros do Estado Islâmico (THE ECONOMIST, 2015).  
  Alguns dispositivos da UNESCO já lidam com movimentos internacionais de 
bens culturais, como o Acordo sobre Importação de Materiais Educacionais, Ciêntíficos e 
Culturais, de 1950, e a Declaração de Princípios de Cooperação Cultural Internacional, de 
1966 (O’KEEFE, 1994), no entanto, há poucos que discutem sobre o retorno dos bens 
obtidos de forma ilícita para seus países de origem.      
  O Código Internacional de Ética para os Negociantes de Bens Culturais, adotado 
em 1999 pelo Comitê de Retorno e Restituição, abarca oito princípios acerca do 
tratamento diferenciado que deve ser aplicado aos bens culturais que, enquanto vetores 
da diversidade cultural, são protegidos segundo um regime de responsabilidade 
compartilhada por parte dos Estados de forma a evitar sua alienação ilícita (UNESCO 
[UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION], 1999). As 
dificuldades envolvidas em sua implementação estão relacionadas justamente ao tráfico 
de bens culturais e às dificuldades de sua restituição, que se justifica pelo valor cultural 
que determinada propriedade pode ter para um certo contexto sociocultural, se 



 
 

chocando aí com direitos culturais e questões políticas. Tendo adotado uma estratégia 
de dois eixos (mediação e reconciliação), a UNESCO falha em direcionar esse problema 
de uma forma multilateral, cabendo aos delegados da SiNUS 2016 a discussão de uma 
estratégia consistente para a implementação do Código de Ética para Negociadores de 
Bens Culturais e de outros dispositivos adjacentes (URBINATI, 2014).  

 
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (UNSC) 
Tema: Crisis in Yemen             
Idioma oficial: Inglês  

  A persistente crise no Iêmen coloca na pauta a relação de poderes formados 
na região do Oriente Médio direta e indiretamente, por meio de interesses por trás do 
apoio dado a países e governos, com o objetivo de balancear estruturas rivais e avançar 
agendas ideológicas próprias (REARDON, 2015). O conflito utilizou como gás as disputas 
tribais em curso, os movimentos separatistas ao norte e ao sul, e as bases da Al Qaeda 
na Península Árabica. Dois desses eventos, no entanto, um interno e outro externo 
estão intimamente ligados e tomaram à dianteira de ambos cenários políticos 
doméstico e regional.           
  O primeiro é a insurgência que dura 10 anos dos rebeldes Houthi, minoria Shia 
do norte que conseguiu derrocar o governo central, o que não significa que não 
permaneçam dúvidas e questionamentos sobre quem irá em última instância governar 
o país. O segundo é um choque mais significativo em termos geopolíticos envolvendo 
dois atores externos e tem repercussões com potencial regional de alterar a balança de 
poder no Oriente Médio por anos a vir (REARDON, 2015). Remanescente do Grande Jogo 
desempenhado no Afeganistão entre Grã-Bretanha e Rússia, Arábia Saudita e Irã estão 
engajados em suas próprias rivalidades estratégicas por poder e influência no Oriente 
Médio (LAUB, 2015).           
  Além dos jogos de alianças e arranjos mutáveis de poder no próprio Iêmen e 
na região onde se encontra o país, a crise se sobrepõe como um desafio humanitário 
para a comunidade internacional, abrindo espaço para uma possível concertação 
comunitária para alavancar o país de sua crise. Com uma taxa de pobreza de mais de 
50%, o Iêmen já figurava como um dos países mais pobres do mundo árabe antes da 
ofensiva Houthi e da campanha aérea Saudita (AL-HAJ, 2015). Com a aplicação de 
embargo aéreo e marítimo foi exacerbada a escassez de comida e combustível, sendo 
que o Iêmen importa mais de 80% de sua comida.       
  As Nações Unidas chegaram a declarar no Iêmen seu mais alto nível de 
emergência humanitária. Mais de 9 milhões tem pouco ou nenhum acesso a água, 13 
milhões enfrentam uma crise de segurança alimentar e deslocados se estimam em 1 
milhão (AL-HAJ, 2015). Dessa forma, na SiNUS 2016, o debate sobre a Crise no Iêmen 
dar- se-á no âmbito da crise política e de segurança assolada no País, levando os 
delegados a pensar nas possíveis medidas a serem adotadas pelo Conselho de 
Segurança.  


