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Instruções para Elaboração do Documento de Posição Oficial 

Comitês da ONU, Conselho Interamericano de Direitos Humanos e 

Fórum Mundial da Água 

Escrever um Documento de Posição Oficial pode parecer uma tarefa 

desafiadora, especialmente para novos(as) delegados(as). Entretanto, com pesquisa 

suficiente, escrever um Documento de Posição será fácil e útil para a preparação do 

debate. 

Documentos de Posição têm, geralmente, de uma a duas páginas de extensão1. O 

Documento de Posição deve incluir uma breve introdução seguida de um histórico 

abrangente do posicionamento do seu país sobre o tema que será discutido no comitê. 

Um bom Documento de Posição não apresenta apenas fatos, mas também propõe 

resoluções. 

O Documento de Posição Oficial deve incluir: 

 Uma breve introdução do seu país e de sua história referente ao tema e ao 

comitê; 

 Como o tema afeta o seu país; 

 As políticas do seu país relacionadas ao tema e as suas justificativas; 

 Citações de líderes do seu país que estejam relacionadas ao tema; 

 Estatísticas para apoiar a posição do seu país em relação ao tema; 

 Medidas tomadas pelo seu país em relação ao tema; 

 Convenções e resoluções que o seu país tenha assinado ou ratificado; 

 Medidas da ONU que o seu país tenha apoiado ou se oposto; 

 O que o seu país acredita que deve ser feito para resolver a situação; 

 O que o seu país gostaria que foi realizado na resolução do comitê; e 

 Como o posicionamento de outros países afeta a política de seu pais. 

Dicas para o Documento de Posição 

                                                 
1 O diretor de cada comitê pode definir limite diferente, seja de páginas ou de número de palavras. 



 
 Simplifique: Para se comunicar de maneira forte e efetiva, evite florear o 

texto e foque em uma linguagem descomplicada e na estrutura das frases, 

ainda obedecendo a devida linguagem formal do documento; 

 Oficialize: Posicione o brasão de armas do país que você está 

representando na parte superior direita do documento; 

 Organize: Escreva um parágrafo separado para cada ideia ou proposta. 

Certifique-se que cada parágrafo começa com um tópico claro que será 

abordado; 

 Cite: Use notas de rodapé para indicar fontes dos fatos e estatísticas 

mencionados no documento; 

 Leia e releia: Dedique um tempo para a leitura crítica do Documento de 

Posição e editá-lo. Pergunte-se se a organização do seu documento faz 

sentido e cheque duas vezes a ortografia e gramática. 

Por fim, deve-se respeitar a formatação oficial da conferência. 

Formatação oficial para todos os documentos produzidos na conferência: Times 

New Roman, 12, texto justificado, espaçamento 1,5. Títulos deverão ser escritos em 

tamanho 12 e em negrito. Notas de rodapé deverão ser escritas em tamanho 10. 

  



 
Modelo de Documento de Posição Oficial 

Comitês da ONU, Conselho Interamericano de Direitos Humanos e 

Fórum Mundial da Água 
 

Comitê: Organização Mundial do Comércio 

Tema: Globalização e Desenvolvimento 

País: Romênia 

Aluno(a): (insira nome) 

 

 Nas últimas duas décadas, a tendência de rápido crescimento tem sido a favor da 

globalização. Com a ascensão da internet como meio de comunicação e a emergente 

acessibilidade ao comércio internacional, as barreiras físicas não são as únicas que estão 

desaparecendo. Tarifas protetivas estão despencando e tratados de livre comércio estão 

se tornando mais prevalentes. A Romênia aprecia o fato de a globalização criar situações 

favoráveis para a expansão comercial assim como a de ativos econômicos. No último ano, 

a Romênia foi um investimento direto no estrangeiro (IDE) de 199% de aumento. 

Internamente, o IDE cresceu de 234 milhões de euros em 2005 para 699 milhões de euros 

em 2006. Entretanto, a Romênia entende que o aumento da globalização não produz 

igualdade automaticamente. 

 A Globalização e o Desenvolvimento podem contribuir para o avanço da condição 

humano internacional como um todo; entretanto, a delegação da Romênia reconhece que 

sem a regulamentação devida o potencial de avanço permanecerá limitado a uma elite de 

poucos indivíduos, negócios e nações. A menos que controlada e direcionada ao bem 

comum, a globalização não pode, efetivamente, servir a comunidade global. Crucial ao 

lidar com as complexidades da globalização, a boa governança deve agir com 

solidariedade e responsabilidade. A Romênia acredita que ao envolver pessoas na 

globalização nós devemos promover valores morais, princípios democráticos, incluindo 

uma política global de cultura, instituições que salvaguardam tanto os direitos civis 

individuais e as liberdades inerentes quanto o bem comum. Além disso, lidando com o 

fluxo de informação vindo da globalização, os governos devem agir com solidariedade e 

discernimento. O acesso a educação digital, indubitavelmente, resultará na confiança dos 



 
cidadãos nas suas respectivas administrações e permitirá o grau mais alto de transparência 

e, consequentemente, um grau menor de corrupção. 

 A Romênia acredita que a comunidade de negócios multinacionais tem a 

habilidade e obrigação de apoiar valores pertinentes aos direitos humanos, às normas 

laborais e à preservação ambiental. Como declarado pelo presidente, Sr. Traion Basescu, 

a Romênia sente um “apego sentimental ao multilateralismo, como instrumento efetivo 

criado para identificar as respostas adequadas aos desafios trazidos pela globalização”. 

 A Romênia é parte da maioria de tratados multilaterais e convenções identificadas 

pelo Secretário-Geral no contexto do Millennium Summit de 2001. A Romênia sempre 

apoiou modos inovativos e efetivos de estabelecer cooperação dentro e entre as 

organizações regionais. Como um dos mais novos membros da União Europeia, a 

Romênia é um membro ativo da Organização Mundial do Comércio e procura oferecer 

seu suporte no redirecionamento da globalização para melhor beneficiar a comunidade 

global. 

 

Este Modelo de Documento de Posição foi enviado pela delegação da Romênia no 

Modelo de Conferência das Nações Unidas UNA-USA de 2007 em Nova York, Estados 

Unidos. 

 

Adaptado e traduzido por Isabella Mirindiba Bomfim Palmeira. 

 

Fonte: United Nations Association of the United States of America (http://unausa.org/)  

 

 

 

 

http://unausa.org/


 
Orientações para Elaboração do Documento de Posição Oficial 

Câmara dos Deputados e Senado Federal 

 

 O texto deverá ter o seguinte formato: 

1. Introdução sobre o tema (Câmara: Reforma Trabalhista/ Senado: Saúde e 

Direitos Reprodutivos da Mulher); 

2. Apresentação do partido (história, posicionamento ideológico, etc.); 

3. Posicionamento do seu partido sobre o tema; 

4. Sugestões para a resolução do problema; 

 Pesquisem e escrevam sobre isso DENTRO DA NORMA PADRÃO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA, pois essa avaliação irá compor parte da sua nota final do 

Sigma-Múndi. 

 

 

Orientações para Elaboração do Documento de Posição Oficial 

Tribunal Superior Eleitoral 

Especialmente para o TSE são necessários dois tipos completamente diferentes de 

documentos de posição oficial, um a ser escrito no dia definido pela Escola e que será 

avaliado pela equipe de corretores da escola para compor a nota relativa ao documento. 

Um outro documento será entregue aos diretores do Comitê no dia do credenciamento 

seguindo orientações descritas abaixo. 

O primeiro documento escrito manuscritamente na data marcada pela Escola seguirá um 

modelo de Redação Dissertativa-Argumentativa com todos os requisitos que este tipo 

textual exige (linguagem culta, defesa de argumentos, conclusão, etc.). A posição a ser 

adotada nesse documento deve corresponder a função que será desempenhada ao longo 

dos debates no Comitê, sendo assim, acusação ou defesa devem marcar bem seus 

posicionamentos não deixando lacunas em seu posicionamento e também sendo 

fidedignos a defesa de representação distribuída no Comitê.  



 
O outro documento a ser entregue no momento do credenciamento seguirá os modelos de 

documentos jurídicos – voto, relatório e parecer – que estão anexados como exemplo. O 

relatório é exclusivo para o Min. Relator, os votos devem ser entregues por aqueles que 

figurarem como ministros ao longo do evento e, os outros participantes, emitirão 

pareceres sobre o tema. A padronização em termos de formatação segue una para todos: 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5, texto justificado e margens 

esquerdas e superiores em 3cm e direitas e inferiores em 2cm. O tamanho desse 

documento é entre 4-7 páginas.  

 

  



 
Orientações para Elaboração do Documento de Posição Oficial 

CEOs 

O documento de posição de CEOs consiste numa dissertação expositiva argumentativa*. 

Acerca de apenas um dos temas propostos. A escolha do tema fica a critério do aluno. 

Requisitos técnicos 

1. O texto deve ter no mínimo 4 parágrafos e no máximo 2 páginas; 

2. Formatação padrão: Times New Roman, 12. Espaçamento 1,15. Texto justificado; 

3. Deve conter cabeçalho na parte superior da primeira página com as informações: 

nome completo, ano, turma, unidade e tema escolhido. 

4.  

Temas 

1. 4ª Revolução Industrial; 

Que aspectos nos permitem afirmar ou nos distanciar da ideia de que já estamos vivendo 

uma nova Revolução Industrial? 

 

2. Empreendedorismo social; 

[…] Empreendedorismo social é um termo que significa um negócio lucrativo e que ao 

mesmo tempo traz desenvolvimento para a sociedade. 

Que estratégias as empresas podem adotar para tornar possível esse tipo de negócio? 

Como ele é incorporado nas empresas brasileiras? 

 

3. Globalização da mão de obra barata. 

Manufaturar produtos mais acessíveis à população em contrapartida a uma mão de obra 

semiescrava. Como mudar isso? 

*Lembrando que a dissertação, apesar de argumentativa, não é feita em primeira pessoa. 

 

 



 
Orientações para Elaboração do Documento de Posição Oficial 

Imprensa 

O documento de posição da Imprensa consiste em uma produção noticiosa; afinal, mesmo 

com a presença de diversos outros gêneros, a notícia é o mais recorrente no campo 

jornalístico.  

As notícias podem ser classificadas sob vários aspectos – por sua forma de apresentação, 

pelo conteúdo, pela estrutura – e segundo distintos ângulos de observação, como, por 

exemplo, a notícia em cada um dos meios de comunicação (rádio, jornal, revista, TV, 

internet). Diante do exposto, escolha uma das pautas abaixo, escreva uma notícia/nota 

para o site fictício www.notíciasdobrasil.com.br e crie um título e um sutiã com o seguinte 

número de caracteres.  

Título: 70 caracteres 

Sutiã: 100 caracteres 

Corpo do texto: 2500 caracteres ou 35 linhas 

 

Instruções 

 Seguir as regras jornalísticas clássicas tratadas em treinamento (lide, valor-

notícia, pirâmide invertida, objetividade, imparcialidade); 

 Atentar-se à legibilidade e à apresentação textual; 

 Explicitar, no mínimo, três fontes; 

 Pode-se criar informações adicionais para construir o texto, desde que sejam 

coerentes com a realidade; 

 Considerar que todas as pautas são inéditas e que chegaram a você, jornalista, em 

primeira mão, ou seja, a objetividade é um fator considerável para a publicação ser 

divulgada antes dos outros veículos, mas, claro, a qualidade do texto é preponderante. 

 

about:blank


 
Possíveis pautas 

1. Seis pessoas espancaram uma mulher transexual dentro de uma lanchonete de 

Sobradinho. Foi no dia 15 de abril. Ela tinha 28 anos e voltava do trabalho. Precisamos 

entender como o crime ocorreu, quem estava envolvido, o que isso reflete na sociedade. 

Além disso, podemos fazer um link com algum caso recente relacionado ao tema. 

Precisamos de aspas de todas as fontes. 

2. Um agente penitenciário foi condenado a quatro anos de prisão por torturar um 

preso em São Paulo. Ele deu vários tapas no rosto do detento, depois o acordou com um 

banho de água fria e o asfixiou com um saco plástico e com um golpe no pescoço. Toda 

a ação foi gravada pelo próprio agente. Precisamos entender onde isso ocorreu, qual foi a 

motivação e como o crime foi descoberto. Ainda, é muito importante saber quais foram 

as medidas adotadas pelas autoridades. O jornal precisa fazer um panorama do sistema 

penitenciário no DF e no Brasil. 

3. O deputado Romildo Tambaqui (PX- DF) responderá a um processo disciplinar 

por quebra de decoro parlamentar depois de espalhar fake news em redes sociais sobre a 

deputada Maria Felícia (PY - SP). Esta pauta precisa expor ao leitor as rixas políticas 

entre os dois, as ofensas propagadas por ele e, agora, o que está em jogo. Links poderão 

ser feitos. 

4. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Comunicar, publicado hoje, mostra 

que o Distrito Federal é a única unidade federativa onde as mulheres ganham mais que os 

homens. Precisamos entender como está a situação do país em relação aos índices 

salariais e qual fator é determinante para que no DF os números tenham aumentado 

quanto ao público feminino.  


