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Modelo de Proposta de Resolução 

Proposta de Resolução #1 

Comitê: Comissão da ONU para Ciência e Tecnologia 

Tópico: Desequilíbrio do Fluxo Internacional de Notícias 

Nova York, Estados Unidos da América, 29 de janeiro de 2017 

 

 

Signatários: Argélia, Estados Unidos da América, Colômbia, Reino Unido, África do Sul, 

Portugal, República da Coréia e Espanha. 

 

O Conselho Econômico e Social, 

 

Notando sua resolução A/39/89 de 16 de dezembro de 1981, “A Declaração de Princípios 

Fundamentais sobre a Contribuição da Mídia de Massa para Fortalecer a Paz e o 

Entendimento Universal”, 

 

Destacando o Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz “Todos 

têm o direito a ... receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias 

por qualquer meio de expressão”, 

 

Reconhecendo que o problema de desequilíbrio no fluxo de notícias é considerando como 

a inexistência ou insuficiência na transmissão de informações entre países de uma região 

e que a informação trocada entre regiões do mundo é inadequada, 

 

Considerando a necessidade de todas as nações soberanas de manter sua integridade e 

exercer um papel ativo no sistema internacional, 

 

1. Recomenda que um sistema e troca de informações em três níveis seja 

estabelecido nos âmbitos Nacional, Regional e Internacional para melhorar o atual 

problema de desequilíbrio no fluxo de notícias, operando da seguinte maneira: 

a. Membros de cada região devem relatar sua informação nacional e receber 

a informação de outras nações na sua região e do nível Regional deste 

sistema de troca de informação; 

b. As nações decidirão o tipo mais adequado de fluxo de notícias para a 

necessidade de seu território soberano, seja no modelo impresso, áudio ou 

audiovisual; 

c. Agências Regionais de Recolhimento de Notícias servirão para obter 

informações das nações na sua região e estes conselhos não terão discrição 
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editorial, servindo, ainda, para encaminhar toda informação ao Conselho 

Internacional. 

d. Cada agência regional será composta de representantes de cada Estado-

membro da região; 

e. A função primária do Conselho Internacional será de traduzir a informação 

encaminhada pelas Agências Regionais de Recolhimento de Notícias; 

f. O propósito secundário do Conselho acima mencionado é transmitir toda 

a informação acumulada de volta aos Estados-membros via sua Agência 

Regional de Recolhimento de Notícias; 

g. Visando acelerar a transmissão de informações do nível internacional para 

o nível regional, o Conselho Internacional usará uma frequência da ONU 

em um satélite da CEE (Comunidade Econômica Europeia); 

 

2. Urge pelo estabelecimento da Universidade de Comunicação Internacional, com 

sede em Genebra, Suíça, e filiais localizadas em cada uma das regiões acima 

citadas, para buscar os seguintes objetivos: 

a. A Universidade e suas filiais serão estabelecidas com o propósito expresso 

de reunir perspectivas globais e facilitar a transferência de tecnologia; 

b. Todos os membros das Nações Unidas serão igualmente representados na 

Universidade; 

c. Incentivos serão oferecidos a estudantes de jornalismo e comunicações na 

Universidade para retornar aos seus países para lecionar assim que 

completarem sua formação; 

d. Os instrutores de centros regionais de educação serão compostos por uma 

coalizão multipartidária de educadores de todos os países; 

 

3. Clama pelo uso contínuo de fundos do Programa Internacional para o 

Desenvolvimento de Comunicações (IPDC), da Conta Especial, da UNESCO, do 

PNUD e outras fontes de recursos incluindo governos e doadores privados; 

 

4. Sugere que a distribuição dos fundos seja decidida pelo IPDC. 
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Instruções para Elaboração da Proposta de 

Resolução 

 

Cabeçalho 

O título deve ser alinhado à direita acima do corpo da Proposta de Resolução. As 

próximas três linhas deverão conter o nome do comitê, título do tópico e local-sede do 

comitê (seguido pela data), respectivamente, também alinhados à direita. Ao lado do 

cabeçalho, deverá ser incluso o símbolo da ONU1. Em seguida, deverão estar listados, no 

mínimo, oito signatários, lembrando que apenas membros oficias do comitê podem 

assinar uma Proposta de Resolução. 

 

Corpo 

O corpo da Proposta de Resolução deverá ser escrito no formato de uma frase longa, 

seguindo estas regras: 

 

 Os comitês da Assembleia Geral (AGNU) e do Conselho Social e Econômico 

(ECOSOC) deverão iniciar sua Proposta de Resolução com “A Assembleia 

Geral,” e “O Conselho Social e Econômico,” respectivamente. O restante da 

Proposta de Resolução será divido em dois blocos de cláusulas. 

 O primeiro bloco de cláusulas consiste em cláusulas preámbulatórias, que 

descrevem o problema discutido, retoma ações passadas, explica o propósito da 

resolução e oferece suporte para as cláusulas operacionais que seguirão. Cada 

cláusulas no preâmbulo começa com verbo, geralmente no gerúndio, em itálico 

(ou sublinhado, se escrito à mão) e termina com vírgula. 

 O segundo conjunto de cláusulas é composto pelas cláusulas operacionais, que 

deverão ser numeradas e devem expor as ações que serão tomadas pelo comitê. 

Todas as cláusulas operacionais deverão começar com verbos conjugados no 

imperativo e são, geralmente, verbos mais fortes em relação àqueles usados no 

preâmbulo. Todos os verbos do início da cláusula são sublinhas. Todas as 

cláusulas operacionais, com exceção da última, que termina com ponto final (.), 

deverão ser finalizadas com ponto e vírgula (;). 

  

                                                           
1 Por questões de alinhamento, talvez seja necessário incluí-lo dentro de uma caixa de texto sem bordas. 
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Verbos para Cláusulas Preambulatórias 

 

Acreditando Dando a devida atenção Profundamente consciente 

Adotando Declarando Profundamente preocupado 

Afirmando Desejando Reafirmando 

Aprovando Enfatizando Referindo-se 

Buscando Esperando Relembrando 

Chamando Guiado por Relembrando 

Ciente de Lamentando Tendo em mente 

Confiante de que Levando em conta Totalmente alarmado 

Considerando Notando Vendo 

Contemplando Observando  

Convencido Percebendo  

Verbos para Cláusulas Operacionais 

 

Aceita Convida Recomenda 

Afirma Declara Refirma 

Apoia Demanda* Reitera 

Aprova Deplora Relembra 

Autoriza Designa Requer 

Chama atenção para Encoraja Requer ainda 

Condena fortemente Endossa Resolve 

Condena* Enfatiza Solenemente afirma 

Confia Expressa esperança Toma nota de 

Confirma Lamenta Transmite 

Congratula Nota Urge 

Considera Proclama  

 

 

*Apenas Conselho de Segurança 

 

 

 

 

 

Traduzido e adaptado por Henrique Mendonça Torres Sottovia 

Fonte: Harvard Model United Nations Guide to Delegate Preparation 


