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REGRAS DE PROCEDIMENTO:  

Mesa Diretora: A moderação do debate no comitê fica a cargo da Mesa Diretora. Esse Guia de Regras 

de Procedimento objetiva simplificar e facilitar a compreensão do protocolo utilizado nas reuniões dos co-

mitês. Entretanto, a Mesa Diretora tem sempre a palavra final sobre as regras e suas decisões são soberanas, 

não sendo alvo de qualquer tipo de apelação. Sendo assim, essas regras podem ser suprimidas sempre que 

necessário pela Mesa em favor do fluxo do debate. Os delegados não devem manifestar-se sem o consenti-

mento da Mesa, só devendo fazer uso da palavra na Lista de Oradores e mover Moções ou levantar Questões 

quando indagados a fazê-lo.  

Quórum: A presença de um terço dos delegados credenciados é necessár ia para o início da sessão ou o 

prosseguimento dos debates. A votação de questões substanciais requer a presença de uma maioria simples 

dos delegados credenciados. A Mesa Diretora procederá com a chamada no início de cada sessão ou sempre 

que for necessário. Os delegados podem responder: “presente”  

ou “presente e votando”. Caso responda “presente e votando” o delegado não pode abster-se em caso nenhu-

ma votação substancial durante essa sessão.  

Debate Formal: O Debate Formal se dá por  meio da Lista de Oradores. Cada delegado que queira dis-

cursar pode incluir seu nome nessa lista levantando sua placa para o assistente de moderação, a qualquer mo-

mento do Debate Formal, indicando sua vontade em ser adicionado à Lista de Oradores. Não é possível adi-

cionar um país à Lista durante procedimentos de votação ou durante o tempo de moções como Debate Mode-

rado ou Reunião em Grupos.  

Cessão de tempo: Durante o Debate Formal (realizado por  meio da Lista de Oradores) o delegado tem 

um tempo específico sobre o qual deve discursar. Caso queira, ao fim do seu discurso, pode ceder seu tempo 

restante de três diferentes maneiras:  

Cessão de tempo à mesa / Yield your time to the Chair: Significa que o delegado não quer fazer uso 

de seu tempo restante.  

Cessão de tempo a outro delegado: O delegado que recebe o tempo pode aceitar  ou não o tempo 

cedido para proferir seu discurso.  
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Cessão de tempo a perguntas: Caso um delegado ceda seu tempo a perguntas, a mesa ouvirá ape-

nas uma pergunta de um outro delegado que deve fazê-la conforme a autorização da mesa, e o dele-

gado a quem a pergunta foi dirigida utilizará o resto de seu tempo para respondê-la.  

Lista de Oradores: A Lista de Oradores contém as representações que aguardam seu momento de dis-

cursar. Um país não pode incluir-se na Lista duas vezes, deve discursar e somente depois poderá adicionar-se 

novamente.  

Questões / Points  

Questões são levantadas no momento a elas destinado pela Mesa, entre os discursos, e objetivam esclarecer 

dúvidas específicas dos delegados.  

Questão de Informação: Levantada quando o delegado necessita de alguma informação genér ica sobre 

a parte administrativa do evento.  

Dica: Utilizar  essa Questão com bom senso é impor tante para evitar  a interrupção desnecessár ia do 

debate. 

Questão de Dúvida Parlamentar: Levantada quando o delegado deseja sanar  dúvidas concernentes às 

Regras de Procedimento da Simulação. Deve ser levantada sempre que o delegado desconhecer o funciona-

mento de alguma Moção ou qualquer outro procedimento.  

Questão de Ordem: Levantada para corr igir  algum er ro da Mesa Diretora concernente às Regras. 

Quando perceber alguma falha na adoção das Regras, o delegado deverá aguardar a abertura da Mesa para 

acatar Questões ou Moções para efetuar sua devida apresentação da falha.  

Questão de Privilégio Pessoal: Levantada quando o delegado possui algum desconfor to físico que, de 

alguma maneira, dificulte sua compreensão dos discursos.  

Nota: Essa é a única Questão que pode interromper um discurso, somente deve ser usada durante algum 

discurso quando o delegado não consegue ouvir o discurso por barulho excessivo na sala ou porque o dele-

gado discursando o faz em tom de voz inapropriadamente baixo. Desconfortos outros podem aguardar o tér-

mino dos discursos para serem sanados.  
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Moções  

Moções objetivam mudar o fluxo do Debate Formal de alguma maneira. Observe abaixo quais serão as Mo-

ções usadas durante a V Simulação da Faculdade Anglo-Americano de Foz do Iguaçu e qual seu efeito sobre 

o debate. As Moções devem ser votadas, e podem ser aprovadas por maioria simples (50%+1) ou por maio-

ria qualificada (2/3) – verifique a tabela na página XX e veja quais Moções requerem maioria simples ou 

qualificada. Não é possível abster-se nesse tipo de votação procedimental. Nas regras da V Simulação da Fa-

culdade Anglo-Americano de Foz do Iguaçu não existe requisito mínimo necessário de pronunciamentos a 

favor ou contra as Moções, portanto, as decisões relativas a essa questão estão sob a decisão soberana da Me-

sa Diretora.  

Moção para Debate Moderado: A Moção para Debate Moderado visa a dinamizar  o debate. Durante o 

tempo dessa moção, a Lista de Oradores é momentaneamente paralisada e a mesa convidará os delegados 

que desejam se pronunciar a erguerem suas placas. A mesa escolherá aleatoriamente o delegado que irá dis-

cursar. Ao mover essa moção, o delegado deve especificar o tempo total e o tempo de cada discurso. É ne-

cessário ainda especificar um motivo para a moção proposta.  

Moção para Reunião em Grupo: A Moção para Reunião em Grupo também visa a dinamizar  os traba-

lhos no comitê. Durante o tempo dessa moção, a Lista de Oradores e a moderação da mesa é momentanea-

mente interrompida. Os delegados têm total liberdade para pronunciarem-se e para movimentarem-se pelo 

comitê. Ao mover essa Moção é necessário especificar o tempo total, que jamais pode exceder 15 min, e o 

motivo.  

Moção para Adiamento da Sessão: A Moção para Adiamento da Sessão encer ra a atual sessão de tra-

balhos. Caso seja aprovada a sessão é encerrada e os delegados retornam somente no horário previsto para a 

sessão seguinte.  

Moção de Fechamento da Lista de Oradores: Essa Moção caso aprovada fecha a Lista de Oradores, o 

que significa que nenhum país pode adicionar seu nome à Lista, no entanto os países já incluídos poderão 

continuar proferindo seus discursos normalmente.  

Moção para Reabertura da Lista de Oradores: Essa Moção caso aprovada permite que as representa-

ções possam novamente adicionar seus nomes à Lista de Oradores 
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Dica: Tome cuidado ao votar no Fechamento da Lista de Oradores, já que a Moção para Fechamento re-

quer maioria simples e a Moção para a Reabertura requer maioria qualificada. Para obter maiores informa-

ções, analise o quadro de Questões e Moções no Anexo 1.  

Moção para Encerramento do Debate: Ao ser  aprovada, essa moção encer ra o debate de um Projeto de 

Emenda ou de um Projeto de Resolução e direciona o comitê automaticamente para a votação. Depois de apro-

vada, não há mecanismo de volta e o comitê inicia automaticamente os procedimentos de votação da Agenda, 

da Emenda ou da Resolução.  

Moção para Apresentação de Projeto de Resolução: Um Projeto de Resolução para ser apresentado deve 

primeiramente conter um quarto das assinaturas dos delegados credenciados e posteriormente ser levado à Me-

sa para a leitura e análise, caso seja aprovado a Mesa providenciará cópias dos mesmos a todos os delegados. 

Quando todos os delegados possuírem uma cópia do Projeto de Resolução será possível então mover uma Mo-

ção para Apresentação de Projeto de Resolução. Essa Moção não precisa ser votada, a Mesa chamará um dos 

signatários para fazer a leitura do projeto para todo o comitê. Imediatamente a seguir a Mesa abrirá espaço para 

possíveis correções gramaticais que não alterem a substância do Projeto de Resolução. Ao término das corre-

ções será aberta automaticamente uma Lista Especial de Oradores para Discussão do Projeto de Resolução. A 

votação da Resolução acontecerá quando, após as possíveis emendas, algum delegado mover uma Moção para 

Encerramento do Debate. Caso seja aprovada, o comitê entra em Procedimento de Votação de Resolução.  

Moção para Apresentação de Projeto de Emenda: Durante a discussão de um Projeto de Resolução, poderão 

ser apresentadas emendas apenas às cláusulas operativas do Projeto. As emendas deverão conter no mínimo 

três assinaturas e podem adicionar, subtrair ou alterar alguma cláusula operativa. A apresentação do Projeto de 

Emenda obedece aos mesmos requisitos da apresentação do Projeto de Resolução: leitura e análise, aprovação 

pela Mesa e posterior entrega de cópias a todos os membros do comitê. Apenas após esses passos, o Projeto de 

Emenda pode ser apresentado mediante uma Moção para Apresentação de Projeto de Emenda. A apresentação 

acarreta em automática leitura do Projeto de Emenda, suas devidas correções gramaticais e na proposição pela 

Mesa diretora de Apresentação da emenda em questão como uma Emenda Amigável. Uma Emenda Amigável 

consiste em uma emenda consensual em que nenhum país é contrário à sua aprovação e conseqüente inclusão  
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no Projeto de Resolução. Quando a emenda é apresentada, a Mesa pergunta se existe alguma delegação contrá-

ria à inclusão da emenda no Projeto de Resolução. Caso algum país se manifeste a emenda deverá ser discutida 

e votada para ser adicionada ou não à Resolução, isso leva a abertura de uma Lista Especial de Oradores para 

Discussão do Projeto de Emenda. A votação do Projeto é iniciada após a aprovação de uma Moção para En-

cerramento do Debate.  

Procedimento de Votação/ Voting Procedures: Quando a Moção para Encerramento do Debate é apro-

vada, inicia-se a votação da matéria discutida (Agenda, Emenda ou Resolução). Verifique a seguir o procedi-

mento de cada uma delas.  

Projeto de Emenda / Amendment: Quando a Moção de Encerramento do Debate é aprovada durante a 

discussão de uma emenda, que não tenha sido aprovada como Emenda Amigável, parte-se diretamente para a 

votação da mesma. Cada delegação tem direito a um voto que pode ser manifestado levantando a placa ou pela 

Votação por Chamada. As delegações podem se manifestar, na votação de uma emenda, a favor, contra ou abs-

ter-se. Aqueles que se manifestaram “presente e votando” no início da sessão em questão não podem abster-se. 

As Emendas necessitam de maioria simples para serem aprovadas. Após a votação, caso seja aprovada, a emen-

da é adicionada ao Projeto de Resolução, e como parte integrante desse, pode ser emendada futuramente. Caso 

não seja aprovada, a emenda é descartada. Em ambos os casos o comitê retorna a Lista Especial de Oradores 

para Discussão do Projeto de Resolução.  

Projeto de Resolução / Draft Resolution: Ao ser  aprovada a Moção para Encerramento do Debate, du-

rante a discussão de um Projeto de Resolução, o comitê dirige-se ao processo de votação da Resolução. Caso 

seja aprovada, os trabalhos do comitê sobre aquele tópico encerram-se. Se a Resolução não é aprovada, o comi-

tê retorna a Lista de Oradores e deve ser apresentado um novo Projeto de Resolução para uma nova discussão e 

conseqüente votação. A partir do instante que é encerrado o debate, a Mesa aceitará apenas duas Moções, a 

Moção para Votação por Chamada ou a Moção para Divisão da Questão.  

Moção para Votação por Chamada / Motion for Roll Call Voting: Essa Moção se aprovada conduz a uma 

votação em que os países são chamados por ordem alfabética, um após o outro para pronunciarem em voz alta 

seu voto. Os delegados ao serem chamados podem manifestar-se:  

A favor / In favor: Aprova a Resolução  
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A favor com direitos / In favor with rights: Aprova a Resolução, mas gostaria de manifestar reserva a alguma 

cláusula ou a parte do documento.  

Contra / Against: Reprova a Resolução.  

Contra com direitos / Against with rights: Reprova a Resolução, mas gostaria de manifestar reserva a alguma 

cláusula ou a parte do documento.  

Abstenho / Abstain: Não se manifesta nem a favor e nem contra. As abstenções não são contabilizadas no total 

de votos para obtenção de maioria simples ou qualificada.  

Passo / Pass: Quando um delegado passar, a Mesa chamará todos os demais delegados e retornará novamente 

aos delegados que passaram, mas dessa vez aqueles que passaram perderão o direito de absterem-se.  

Os delegados que votarem “com direitos” terão, após a votação um tempo, definido pela Mesa, para manifes-

tarem suas reservas à Resolução.  

Moção para Divisão da Questão: Essa moção visa separar  as cláusulas operativas de uma Resolução pa-

ra que sejam votadas separadamente. Quando uma Moção para Divisão da Questão é aprovada, o comitê entra 

diretamente em Reunião em Grupos de 10 minutos para que os delegados possam organizar as propostas de 

divisão da Resolução, em partes a serem votadas em conjunto, e apresentá-las escritas à Mesa. A Mesa numera-

rá as propostas de divisão das cláusulas operativas, começando pelas mais severas (aquelas que dividem o Pro-

jeto de Resolução em mais pedaços) para as menos severas. Se forem igualmente severas a Mesa numerará a 

proposta que for apresentada primeira. Depois de receber e numerar as propostas de divisão, a Mesa procederá 

com a votação das propostas de divisão, da mais severa para a menos severa. A proposta que obtiver maioria 

simples será utilizada para votar a Resolução, que deverá ser votada por inteiro caso nenhuma proposta obtenha 

a maioria simples necessária. Assim cada parte da Resolução deve ser votada, e sendo aprovada por maioria 

simples (esse procedimento de votação é substancial, portanto são permitidos abstenções e vetos), vai para a 

Resolução Final, caso não seja aprovada é descartada da votação da Resolução Final. Caso nenhuma parte seja 

aprovada, o Projeto de Resolução é descartado. Após a votação das partes, é feita a votação da Resolução que 

engloba somente as partes aprovadas anteriormente, mesmo que todas tenham sido aprovadas a Resolução deve 

ser votada novamente para ser aprovada. 
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(Posicionadas em ordem de pre-
cedência) Moções / Motions 

Maioria Requerida / 
Majority Required 

Moção para Adiamento da Ses-
são / 
Motion for Adjournment of the 
Session 

2/3 

Moção para Debate Moderado / 
Motion for Moderated Caucus 
Moção para Reunião em Gru-
po / 
Motion for Unmoderated Cau-
cus 

½ 

Moção de Fechamento da Lista 
de Oradores / Motion for Clo-
sure of Speaker’s List. 

½ 

Moção para Reabertura da Lis-
ta de Oradores / Motion for Re-
opening of Speaker’s List. 

2/3 

Moção para Apresentação de 
Projeto de Emenda/ 
Motion for the Introduction of 
an Amendment 

____ 

Moção para Apresentação de 
Projeto de Resolução / 
Motion for the Introduction a 
Draft Resolution 

____ 

Em ordem somente em Procedimentos de Votação 
Moção para Divisão da Ques-
tão / 
Motion for the Division of the 
Question 

½ 

Moção para Votação por Cha-
mada / 
Motion for Roll Call Voting: 

½ 

QUADRO DE MOÇÕES 
 


