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CHAMADA E PRESENÇA
Quórum: Quantidade total de delegações presentes na sessão;

Maioria Simples: Contempla 1/2 + 1 do quórum de delegações e
é utilizada para aprovar questões procedimentais;

Maioria Qualificada: Contempla 2/3 do quórum de delegações e
é utilizada para aprovar questões substanciais.



CHAMADA E PRESENÇA
Presente Votante: A delegação que se declarar Presente Votante deverá
votar em todas as questões procedimentais e substanciais, se
posicionando, obrigatoriamente, “a favor” ou “contra” cada questão;

Presente: A delegação que se declarar Presente também deverá votar em
todas as questões procedimentais e substanciais, podendo, porém, votar
“abstenção” nas questões substanciais se assim desejar. *

Moção de Reconhecimento: A delegação que chegar após a realização da
chamada inicial deverá pedir uma Moção de Reconhecimento à Mesa
Diretora e declarar sua presença.



CHAMADA E PRESENÇA
Questões Procedimentais: Adotadas a partir da aprovação da Maioria
Simples do Comitê (1/2 + 1 das delegações), essas questões dizem respeito
aos procedimentos estruturais do debate, o rumo e forma como os
debates acontecem, ou seja, ao andamento do comitê, envolvendo
votação de moções.

Questões Substanciais: Adotadas a partir da aprovação da Maioria
Qualificada do Comitê (2/3 das delegações), essas questões são aquelas
relativas à adoção de decisões que dizem respeito ao tema da discussão
do tópico e documento final produzido, como a votação de Propostas de
Resolução e Emendas.



DISCURSO
Para fazer o uso do discurso nas sessões, cada delegação deverá inserir o
nome de seu país no chat da sala do Teams, para que seu direito de fala
seja incluso na Lista de Oradores.

É importante ressaltar que uma delegação só poderá realizar seu discurso
mediante o reconhecimento da Mesa Diretora, sendo expressamente
proibido interromper os discursos de outras delegações, exceto em casos
de Questão de Privilégio Pessoal.



DISCURSO
Tempo de Discurso: Inicialmente, as delegações possuirão o tempo
padrão de 1 minuto para discursarem, sendo possível aumentar ou
diminuir esse tempo a partir de uma Moção de Aumento/Diminuição do
Tempo de Discurso.

Cessão de Tempo: Caso deseje, a delegação que estiver discursando pode
ceder o tempo restante de seu discurso à qualquer outra delegação, que
poderá aceitar ou recusar a oportunidade de fala.

Caso não haja a Cessão de Tempo de uma delegação à outra, a/o
delegada/o que detiver o direito de fala deverá declarar o encerramento
de seu discurso e cedê-lo à Mesa Diretora.



TÓPICOS DE DISCUSSÃO
No início da sessão tem-se uma Lista de Oradores Padrão, onde as
delegações fazem seus cumprimentos e se posicionam perante o tema, mas
para que se inicie a discussão de um tópico em específico, é preciso que seja
pedido uma Moção para Discussão do Tópico. Nesse momento, uma nova
lista de oradores é aberta, e, ao fim do debate, cada tópico deverá obter
uma Resolução.

Quando a lista de oradores para a discussão do tópico for encerrada ou
fechada, segue-se automaticamente para a votação das Propostas de
Resolução do tópico. Após a aprovação ou não da Resolução, retorna-se para
a Lista de Oradores Padrão do Comitê, até que outra moção para introdução
de um novo tópico seja movida.



TÓPICOS DE DISCUSSÃO
Lembrando que não é permitido discussões de um tópico dentro das
discussões de outro tópico, no entanto, algumas vezes as delegações
percebem que as discussões de um determinado tópico não estão seguindo
um caminho promissor, e, diante disso, preferem arquivar o tópico, que
pode ser reaberto futuramente.



TIPOS DE DEBATES
Lista de Oradores: É a forma padrão inicial de debates adotada no MINIONU,
no qual as delegações inserem seus nomes na lista de discussão disponível e
aguardam o reconhecimento da Mesa Diretora para discursarem.



TIPOS DE DEBATES
Debate Moderado: Pedido por meio de uma Moção de Debate Moderado,
essa modalidade de discussão não segue a ordem prevista na Lista de
Oradores Padrão, mas a Mesa é quem modera o debate, selecionando
delegações de forma aleatória para discursar. É importante relembrar que o
pedido para essa Moção deverá conter a quantidade de discursos desejada e
seus respectivos minutos propostos, cabendo à Mesa acatar ou não tal
pedido. Ademais, quando em Debate Moderado, somente poderão ser
levantadas Questões por parte das delegações, ficando temporariamente
suspensas as Moções e a Cessão de Tempo.



TIPOS DE DEBATES
Debate Não Moderado: Pedido por meio de uma Moção para Debate Não
Moderado, essa modalidade de discussão é caracterizada literalmente pela
não moderação da Mesa Diretora durante um devido espaço de tempo, que
deve ser informado no pedido da Moção. Assim, mediante à aprovação da
Moção, que também cabe a Mesa julgar sua necessidade, as delegações
poderão discursar e debater livremente sem a necessidade de uma Lista de
Oradores e do reconhecimento. A princípio, o Debate Não Moderado
acontece na própria sala do Teams da sessão, porém, caso assim as
delegações preferirem, novas salas serão criadas temporariamente para
discussões privadas.



TIPOS DE DEBATES
Consulta Informal: Pedida por meio de uma Moção para Consulta Informal,
nessa modalidade, assim como no modo de debate anterior, as delegações
poderão se pronunciar livremente sem o reconhecimento da Mesa Diretora.
Entretanto, durante a Consulta Informal, as delegações não poderão se
direcionar para outras salas de conferência, devendo permanecer o tempo
todo na sala onde está ocorrendo a sessão principal. As consultas informais
tendem a ser mais proveitosas quando o objetivo da alteração do modo de
debate é uma votação informal ou uma conferência rápida.



TIPOS DE DEBATES
Consulta Informal: Pedida por meio de uma Moção para Consulta Informal,
nessa modalidade, assim como no modo de debate anterior, as delegações
poderão se pronunciar livremente sem o reconhecimento da Mesa Diretora.
Entretanto, durante a Consulta Informal, as delegações não poderão se
direcionar para outras salas de conferência, devendo permanecer o tempo
todo na sala onde está ocorrendo a sessão principal. As consultas informais
tendem a ser mais proveitosas quando o objetivo da alteração do modo de
debate é uma votação informal ou uma conferência rápida.



QUESTÕES
Questão de Dúvida: Uma Questão de Dúvida é uma questão referente ao
andamento do comitê, ou sobre o funcionamento de seus procedimentos.
Por exemplo: “Quantos documentos de trabalho já chegaram à mesa?”; “A
proposta de resolução já foi apreciada pela mesa?”; etc.



QUESTÕES
Questão de Ordem: Uma Questão de Ordem é uma questão relativa às
regras do comitê. Se a Mesa Diretora comete algum erro em algum
procedimento durante o andamento comitê, esse tipo de questão deverá
ser endereçada à Mesa quando, no intervalo entre os discursos, a Mesa
Diretora abrir espaço para Questões. A Questão de Ordem deverá ser
imediatamente apreciada pela Mesa Diretora, que poderá desconsiderá-
la se o delegado proponente não houver mostrado moderação e decoro no
uso desse direito ou se a questão for inapropiada em sua natureza.



QUESTÕES
Questão de Prilégio Pessoal: Esse tipo de questão é pedida no modo online
do MINIONU caso alguma delegação se encontre diante de algum tipo
restrição durante as sessões do Comitê, como por exemplo, se a/o
delegada/o não for capaz de ouvir claramente o discurso de outra
delegação devido à problemas de conexão com a Internet. Uma Questão
de Privilégio Pessoal é o único tipo de Questão que pode ser pedida
durante o discurso de uma delegação, sendo que após o atendimento da
Mesa à Questão, o tempo de discurso da delegação que foi interrompida
será restituído.



MOÇÕES
Moção para Mudança do Tempo de Discurso: Esta moção permite que a
delegação altere o tempo de discurso previamente estabelecido. Quando
apresentada, estará sujeita à avaliação da Mesa e, uma vez em ordem,
poderá ser colocada em votação ou acatada automaticamente pela Mesa.

Moção para Introdução de Tópico de Discussão: Durante os debates na
Lista de Oradores Padrão, os delegados podem apresentar uma moção
para introdução de determinado tópico da agenda. Uma vez introduzido
determinado tópico, só poderão ser tratados assuntos e documentos
pertinentes a tal.



MOÇÕES
Moção para Arquivamento de Tópico de Discussão: Caso as discussões
sobre determinado tópico da agenda não estejam sendo produtivas ou
esteja difícil tomar uma decisão, o comitê poderá arquivar o tópico da
agenda. Arquivar um tópico significa adiar a decisão sobre o mesmo, para
outra sessão ou para mais tarde na mesma sessão. Caso já tenha sido
aprovada alguma resolução, no entanto, o tópico não poderá ser
arquivado.



MOÇÕES
Moção para Reconsideração de Tópico de Discussão: A moção para
reconsideração de tópico poderá ser utilizada em um momento que as
delegações do Comitê julguem oportuno reconsiderar um tópico da
agenda que tenha sido arquivado anteriormente.



MOÇÕES
Moção para Fechamento ou Reabertura da Lista de Oradores: Durante o
curso do debate, uma delegação pode apresentar uma Moção para o
Fechamento da Lista de Oradores. Se aprovada, a lista será fechada e
nenhuma delegação poderá ter seu nome adicionado a ela. Ao término
dos discursos já inscritos na lista, o debate será, caso não haja a
apresentação de uma Moção de Reabertura da Lista ou de Debate
Moderado/Não Moderado, automaticamente encerrado e se seguirá ao
processo de votação.



MOÇÕES
Moção para Encerramento da Lista: Uma delegação poderá, em um
momento apropriado, propor uma Moção para o Encerramento do
Debate. Se aprovada, a Mesa declara o debate como encerrado e
imediatamente segue para o processo de votação da(s) Proposta(s) de
Resolução/Emenda que estiver em pauta.



MOÇÕES
Moção para Adiamento da Sessão: Quando próximo do horário de
encerramento de uma sessão, a Mesa Diretora anunciará que estará
aberta para Moções de Adiamento de Sessão. Se adiada, a Reunião será
reiniciada no próximo horário agendado. Não é possível adiar a última
sessão.



MOÇÕES
Moção para Introdução da Proposta de Resolução: Uma das delegações
signatárias pode apresentar uma Moção de Introdução da Proposta de
Resolução para submete-la à apreciação da Mesa Diretora, que a aceitará ou
não. Caso seja aceita, a Mesa disponibilizará o texto da redação a todas as
delegações. Será garantido à delegação que apresentou a moção, tempo
para que realize a leitura em voz alta da proposta, devendo-se ler
unicamente as cláusulas operativas da proposta de resolução.



MOÇÕES
Moção para Divisão da Questão: Antes de ser iniciado o processo de votação
da Proposta de Resolução, a Mesa Diretora abre espaço para Questões ou
Moções. Assim, uma delegação poderá propor uma moção para divisão da
questão, a fim de que as cláusulas operativas da proposta sejam votadas
separadamente. Em caso de mais de uma proposta para a divisão da
questão, a Mesa colocará em votação primeiramente a proposta mais
radical, ou seja, aquela que sugerir o maior número de divisões. Se todas as
cláusulas operativas forem rejeitadas pela Reunião, a Proposta de
Resolução é prontamente descartada.



MOÇÕES
Moção para o encerramento da sessão: Após a aprovação da Proposta de
Resolução final do Comitê, a Mesa anunciará que estará aberta para receber
Moções para Encerramento da Sessão. Quando encerrada, a reunião do
Comitê é oficialmente finalizada. O encerramento do debate só poderá ser
realizado ao final da última sessão dos debates.



VOTAÇÕES
Durante a realização do MINIONU em formato virtual, as votações das
Questões Substanciais realizadas dentro dos Comitês deverão ser
contabilizadas através de votos por chamada. Já as questões
Procedimentais na sua maioria serão contabilizadas através de votos pela
própria função que o Teams oferece, que seria o botão de "levantar a mão".
Assim, contabiliza as mãos levantadas (lembrando que não pode haver
abstenção). Sendo que a Mesa Moderadora também detém a autonomia
para aprovar ou recusar quaisquer Questões Procedimentais
unilateralmente. 



DOCUMENTOS
Documentos de Trabalho: As delegações podem apresentar documentos
provisórios, que têm caráter informal e servem para auxiliar o grupo na
discussão de matérias substantivas. Documentos de Trabalho não têm um
formato obrigatório, podendo incluir imagens, vídeos, textos sem
formatação específica, etc., mas precisam ser aprovados pela Diretoria do
Comitê para a distribuição às demais delegações.



PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Introdução da Proposta de Resolução: A qualquer momento, as delegações
podem reunir-se para a redação de uma Proposta de Resolução e, assim que
possível, enviarem-na à Mesa para apreciação. Caso seja aprovada, uma das
delegações redatoras poderá então apresentar uma Moção para Introdução
de Proposta de Resolução. Em seguida, uma Lista de Oradores para a
Discussão da Proposta de Resolução será aberta com o propósito permitir às
delegações que debatam as cláusulas. Ao se atingir o fim da discussão da
Proposta, as delegações poderão pedir uma Moção para Fechamento ou
Encerramento da Lista de Oradores do Tópico, e o Comitê passará
automaticamente para a Votação da Proposta de Resolução, e é neste
momento que estarão em ordem Moções para Divisão da Questão.



PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
As Propostas de Resolução dentro do Comitê da Assembleia Geral das
Nações Unidas (1993) serão aprovadas mediante Maioria Qualificada, ou
seja, 2/3 das delegações.



PROPOSTA DE EMENDA
As delegações podem propor uma Emenda a qualquer Proposta de Resolução
que já tenha sido introduzida, sendo que a Proposta de Emenda deverá ser
igualmente apreciada e aprovada pela Mesa Diretora. Não são permitidas
Emendas à Emendas, assim como qualquer alteração no preâmbulo da
Proposta de Resolução depois de sua introdução. As Propostas de Emenda
requerem maioria qualificada (2/3 dos presentes) para serem aprovadas.



PROPOSTA DE EMENDA
Introdução da Proposta de Emenda: É possível apresentar a Moção para a
Introdução da Proposta de Emenda logo após a fala de uma delegação da
Lista de Oradores da Proposta de Resolução, caso a Emenda tenha sido
previamente examinada e aprovada pela Mesa Diretora. Após a introdução
da Emenda, a Lista de Oradores da Proposta de Resolução é suspensa,
abrindo-se uma nova Lista de Oradores específica para a discussão da
Emenda. Após o debate sobre a Proposta de Emenda ser encerrado, o Comitê
entra imediatamente em procedimento de votação. Em seguida, após a
aprovação ou não da Emenda, a Lista de Oradores da Proposta de Resolução
é retomada do ponto em que foi interrompida, viabilizando inclusive a
introdução de novas propostas de Emenda.



DOCUMENTOS
Retirada de Propostas: As Propostas de Resolução e Emenda podem ser
retiradas a qualquer momento antes do início dos procedimentos de
votação através de uma Moção para Retirada da Proposta de
Resolução/Emenda. No entanto, para tal, todos os signatários da proposta
devem autorizar sua retirada por meio de um documento por escrito
enviado à Mesa.


