
Comitê Histórico 1
Público: Ensino Médio

Tema: Tribunal de Nuremberg

Nosso trabalho é julgar as ações de membros do alto escalão nazista no contexto de um                
mundo recém-vitimado por uma nova guerra mundial. Entre os réus, encontram-se figuras            
importantes de sustentação do regime hitlerista, sentenciadas por crimes contra a 
humanidade. Diante disso, cabe aos delegados levantar questionamentos em inédito tribunal 
internacional. E, então: os acusados estariam simplesmente cumprindo ordens superiores? 
Ou seriam eles realmente responsáveis pelas atrocidades cometidas?  

COMITÊS

Organização dos Estados Americanos (OEA)
Público: Ensino Fundamental - Anos Finais

Tema: A Crise Política na América Latina

Nos últimos meses, a América do Sul tem atraído a atenção do mundo devido a manifesta-
ções e protestos espalhados pelo território: Chile, Equador, Peru, Argentina,  Colômbia, 
Bolívia, Venezuela, entre outros. Todos esses países foram palcos de conflitos motivados 
por diferentes fatores, e, ainda assim, possuem traços comuns entre si. Urge que os repre-
sentantes dos Estados Membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) se reúnam 
para discutir acerca do clima instável da região e cumpram o artigo 1 da Carta da OEA sobre 
alcançar “uma ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua 
colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência”.

Terceiro Comitê da Assembleia Geral – Social, Humanitário e 
Cultural
Público: Ensino Fundamental - Anos Finais

Tema: Trabalho Informal, Condições de Trabalho e Crianças Migrantes

Com a crise migratória em ascensão, milhares de infâncias são roubadas todos os dias. 
Crianças migrantes no mundo inteiro são, muitas vezes, obrigadas a trabalhar em péssimas 
condições para tentar uma vida melhor fora do local de nascença. Assim, cabe ao comitê de 
Direitos Humanos discutir e garantir a proteção dessas crianças e da inocência delas, antes 
que seja tarde demais. 
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COMITÊS

Senado Federal 
Público: Ensino Médio

Tema: Políticas Públicas de Saúde para a População LGBTQI+ (CAS)

As questões de gênero e de sexualidade sempre foram tabus. No Brasil, isso se reflete na 
elaboração e na implementação de políticas públicas em todas as áreas. Com isso, a 
comunidade LGBT+ vem vivenciando a escassez de ações específicas, o descaso e o 
fortalecimento de preconceitos na área da saúde. Neste ano, o Senado Federal discutirá os 
direitos dos homossexuais a tais políticas públicas, a implementação da Política Nacional de 
Saúde Integral de LGBTTs, assim como a possibilidade de novas.  

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Público: Ensino Médio

Tema: Revisão dos Objetos do Acordo de Paris

Em 2015, foi assinado o maior acordo climático da história, a fim de limitar o aumento da 
temperatura média global em até 2 °C. Concebeu-se, então, o chamado Acordo de Paris, que 
também tem como objetivos reunir esforços financeiros, proteger ecossistemas e promover 
políticas nacionais referentes ao meio ambiente. Este ano de 2021, o PNUMA está 
encarregado de revisar os principais pontos acordados, para atribuir melhor aplicabilidade a 
cada contexto socioeconômico. 

Comitê de Crise: Gabinete Chileno 
Público: Ensino Médio

Tema: Crise do Neoliberalismo e Protestos Sociais no Chile

O Chile acordou! Manifestações populares contra o governo de Sebastian Piñeira se            
desencadearam em outubro de 2019. O país, que possui alto crescimento econômico, 
enfrenta o descontentamento da população em relação às poucas políticas sociais 
desenvolvidas pelo governo. Dessa forma, Piñera convoca os ministros para avaliar como unir 
o avanço econômico com o desenvolvimento social da nação chilena. Será que você, ministro 
membro do Gabinete de Sebastián Piñera, consegue resolver essa crise?

Câmara dos Deputados 
Público: Ensino Médio

Tema: Saúde Mental e Mercado de Trabalho Subterrâneo da Juventude (CTASP)

É dever da Câmara dos Deputados propor leis que regulem a vida em sociedade, de               
forma a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Portanto, diante da realidade da              
falta de recursos básicos, do trabalho necessário para ajudar a pagar as contas de casa e de 
dificuldades para ser inserido no mercado formal de trabalho, devido à falta de oportunidades, 
como fica a saúde mental da juventude? É nesse contexto que os deputados irão trabalhar 
com o tema “Saúde mental e mercado de trabalho subterrâneo da juventude”.



COMITÊS
United Nations Security Council (UNSC)
Público: Ensino Médio

Tema: The  Kurd-Turkish Situation

The Kurds are a people of a millenar history, with centuries of oppression from the Ottoman 
Empire to neo-colonialism, and nowadays, are the biggest ethnicity without a State. The fight 
for independence began to gain popularity with the recent facts in the Gulf War and in the                 
Civil War in Syria. The withdrawal of US troops was the open for Turkey invade Syria, the Chaos 
was installed again for the Kurds. Will the Security Council be able to solve the problem in 
peaceful way? who will gather to discuss the Yemeni Civil War at the Security Council to cease 
the raging conflict.

Comitê Histórico 2
Público: Ensino Médio

Tema: Tratado de Versalhes

Passado o maior conflito já presenciado pela humanidade, o Armistício de Copiègne            
estabeleceu uma frágil paz entre as potências em guerra. Contudo, anos de confronto             
precisam de um desfecho digno, capaz de impedir que a História se repita. No Palácio de 
Versalhes, os líderes das nações envolvidas se reúnem para tratar da reparação e da 
responsabilização dos culpados pelo terror que assolou a Europa. As nações conseguirão 
construir uma paz duradoura ou um ciclo de ódio e guerra se perpetuará? 

Supremo Tribunal Federal (STF)
Público: Ensino Médio

Tema: Direito ao Esquecimento

Um homicídio brutal marcou o ano de 1958 no Brasil. A jovem Aída Curi foi torturada, abusada 
sexualmente e jogada de um prédio em Copacabana. 50 anos depois, a série Linha Direta 
Justiça, da Rede Globo, reviveu o crime que abalou o país. E as feridas familiares foram 
reabertas. A família de Aída processou a emissora por lucrar com a tragédia familiar e o caso 
chegou ao Supremo Tribunal Federal. A defesa dos irmãos de Aída pleiteia o Direito ao 
Esquecimento, que se refere a não permitir que um fato ocorrido em determinado momento 
da vida seja exposto ao público, a fim de não causar transtorno. A sociedade civil mobiliza-se 
e conta com o apoio da Google, da Yahoo, da Associação dos Advogados, entre outros. A fim 
de consolidar a jurisprudência sobre o tema, questiona-se: em um mundo em que tudo é 
público, como aplicar o Direito ao Esquecimento na Era da Informação, em contraposição à 
liberdade de imprensa? 



COMITÊS

Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Criminal (CPCJC)
Público: 9º ano a 3ª série

Tema: Lavagem de Dinheiro e Combate ao Narcotráfico

Atualmente, o mundo vive uma série de conflitos armados, que matam, diariamente,           
milhares de pessoas. Esses confrontos são, frequentemente, sustentados pelo capital 
oriundo do narcotráfico, de políticos e de empresários, que visam ao próprio interesse. A fim 
de combater essas guerras, deve-se, pois, eliminar, primeiramente, a matriz econômica. Desse 
modo, a CPCJC deve elaborar estratégias para suprimir o narcotráfico e a lavagem de 
dinheiro, assim como as consequências para a sociedade.  

Organização Mundial da Saúde (OMS)
Público: 9º ano a 3ª série

Tema: Doenças causadas pelo Aedes Aegypti 

O Aedes aegypti – originário do Egito e introduzido no Novo Mundo, no período colonial – é 
o causador de muitas doenças, como microcefalia, dengue, zika, febre amarela e chikun-
gunya. A ameaça constante de uma epidemia ou pandemia nos dias atuais, principalmente 
nas Américas Central e do Sul, tem relação direta com a globalização. Assim, o comitê OMS 
terá o desafio de vencer a guerra contra o Aedes aegypti, propor soluções para tratar e 
erradicar as doenças causadas por ele. 

COMITÊS REMOTOS


