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EDITAL Nº. 12/2019 

 
Programa de Educação Científica para o Ensino Médio 

Modelo das Nações Unidas (MONU) – 1º semestre de 2019 

 

A UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, por meio do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (IPECI), do Comitê 

Institucional de Iniciação Científica (COIC) e do Laboratório de Relações Internacionais (LARI), torna público que está 

aberto, no período de 1º. de fevereiro a 1º. de março de 2019, o processo de indicação de estudantes do Ensino Médio 

para o Modelo das Nações Unidas (MONU), por meio das escolas conveniadas à Universidade Católica de Santos. 

O Modelo das Nações Unidas (MONU) é uma atividade do Programa de Educação Científica que proporciona aos 

estudantes do Ensino Médio a oportunidade de vivenciar a Universidade antes mesmo de seu ingresso, por meio de 

atividades experimentais práticas sobre direitos humanos e temas internacionais da atualidade, desenvolvidas nos 

laboratórios da Universidade Católica de Santos. Essas atividades proporcionam uma experiência nas dinâmicas da 

Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da preparação e da simulação das Assembleias Gerais, formação de 

delegações de representação diplomática de diversos países, bem como a prática de pesquisa sobre política, economia, 

cultura e relações internacionais. O MONU permite a vivência de diferentes áreas do conhecimento, como História e 

Geografia, abrangidas normalmente no ENEM e no Vestibular, além de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de 

sua capacidade de linguagem e oratória.  

Público-alvo: Estudantes de 3º ano do Ensino Médio matriculados nas escolas conveniadas listadas no Quadro 1 

apresentado no item 3.1 deste edital. 

Vagas: Estão disponíveis 3 (três) vagas por escola conveniada, totalizando 63 vagas. 

Observações: Não poderão ser inscritos estudantes que participaram ou participam do Programa de Educação Científica 

para o Ensino Médio da Universidade Católica de Santos.  

O número total de vagas poderá sofrer alteração de acordo com as condições orçamentárias ou de outros critérios 

adotados pela Universidade Católica de Santos. 

1. DA VIGÊNCIA 

A atividade terá vigência de 18 de março a 25 de maio de 2019.   
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2. CALENDÁRIO 
 

FASES DATAS 

Inscrições na secretaria da escola  01 de fevereiro a 01 de março de 2019 

Divulgação dos estudantes habilitados e indicados pela 
escola, no site da UNISANTOS 

11 de março de 2019 

Abertura do MONU e entrega do Termo de Compromisso, 
na UNISANTOS 

18 de março de 2019 às 14 h 

Vigência do MONU 18 de março a 25 de maio 2019 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estão abertas no período de 1º de fevereiro a 1º março de 2019 e devem ser efetuadas por meio 

da escola conveniada, que enviará a FICHA DE INSCRIÇÃO, juntamente com HISTÓRICO ESCOLAR DO ESTUDANTE, para 

o e-mail monu.ipeci@unisantos.br.  O campo ASSUNTO deve indicar: “MONU (Nome da ESCOLA) 2019.1”. 

3.2. Documentos obrigatórios dos estudantes indicados que a escola deverá encaminhar ao IPECI: 
 

a) Ficha de inscrição preenchida (anexa ao edital) – via física;  

b) Comprovante de matrícula no ano letivo, via física; 

c) Cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência, via física; 

d) Autorização dos pais ou responsáveis legais, item presente na Ficha de Inscrição, quando o candidato for menor 

de 18 anos, via física; e 

e) Autorização dos pais ou responsáveis legais para uso de imagem e voz do estudante, item presente na Ficha de 

Inscrição, quando o candidato for menor de 18 anos, via física. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE 

4.1. Estar regularmente matriculado no 3º ano do Ensino Médio das escolas conveniadas com a Universidade Católica 

de Santos apresentadas no QUADRO 1:  

 

 

QUADRO 1: Relação das escolas conveniadas participantes do Modelo das Nações Unidas (MONU) 

ESCOLA 

Colégio Liceu Santista 

Colégio Novo Mundo 

Colégio Passionista Santa Maria 

Continua... 
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...Continuando 

ESCOLA 

Colégio Passionista São Gabriel 

Colégio Presidente Kennedy 

Colégio São José 

Colégio Stella Maris 

Colégio Universitas 

E. E. Ary de Oliveira Garcia 

E. E. Canadá 

E. E. Diniz Martins 

E. E. Dona Luiza Macuco 

E. E. Dr. Reynaldo Küntz Busch 

E. E. Marquês de São Vicente 

E. E. Martim Afonso 

E. E. Olga Cury 

E. E. Prof. Leopoldo José de Sant’anna 

E. E. Prof. Primo Ferreira 

E. E. Profa. Alzira Martins Lichti 

E. E. Profa. Raquel de Castro Ferreira 

Escola Verde que te Quero Verde 

 

4.2. Demonstrar interesse e habilidade para o desenvolvimento de atividades em equipe, bem como apresentar bom 

desempenho escolar: 

- Ter frequência escolar igual ou superior a 80%; 

- Ter aprovação em todas as disciplinas já cursadas; 

- Ter média global 8,0 (avaliado pela análise do histórico escolar – realizando- se a média de todas as disciplinas); 

no caso de um estudante apresentar-se como um talento excepcional em determinada área sem, no entanto, atender 

aos requisitos citados, em caráter de excepcionalidade, sua inscrição poderá ser aceita mediante apresentação de Termo 

de Indicação da Escola.  

4.3. Não participar ou ter participado do Programa de Educação Científica para o Ensino Médio, da Universidade 

Católica de Santos;       

4.4. Ter disponibilidade para participar dos encontros cujas datas constam no QUADRO 2, item 6.4. 

 

5. DA SELEÇÃO  

O processo de seleção, bem como os critérios empregados, serão definidos pela escola atendendo aos requisitos 

apresentados neste edital (Item 4). 
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6. DAS ATIVIDADES   

6.1. O Modelo das Nações Unidas (MONU) busca promover a interação da universidade com a comunidade 

estudantil, oferecendo uma oportunidade de aprimoramento de alunas e alunos sobre temáticas como Diplomacia, 

Direitos Humanos, Geopolítica, Relações Internacionais e solução diplomática de conflitos baseada nos conceitos da ONU 

e suas instâncias. 

6.2. Os encontros semanais consistem em atividades orientadas, sobre temas internacionais da atualidade 

desenvolvidos nos laboratórios da Universidade Católica de Santos, nos quais os estudantes farão pesquisas dirigidas 

e/ou outras ações nas diversas áreas do conhecimento envolvidas com o MONU. 

6.3. As atividades serão direcionadas para que os estudantes indicados pelas escolas conveniadas sejam habilitados 

para integrar as delegações diplomáticas simuladas de países membros da Organização das Nações Unidas, colocando 

em prática as técnicas de negociação, análise crítica e a capacidade argumentativa que serão desenvolvidas durante os 

encontros presenciais na Universidade Católica de Santos.  

6.4. No 1º encontro, os participantes se dividirão em grupos de trabalho e, sob orientação docente, serão 

distribuídos de acordo com as necessidades do processo de aprendizagem para a simulação.  

6.5. As atividades acontecerão de acordo com o cronograma presente no QUADRO 2, tendo início às 14 h e término 

às 17h30. As atividades ocorrerão no Campus Dom Idílio José Soares. 

Observação: Para ter direito a certificado, o estudante deverá ter presença em 70% das atividades e participar 

obrigatoriamente da pré-simulação e da simulação final da Assembleia das Nações Unidas. 

QUADRO 2: Atividades do MONU 1/2019. 

Data Atividade 

18/03 Abertura das atividades e 1º Encontro MONU 

25/03 2º Encontro MONU 

01/04 3º Encontro MONU 

08/04 4º Encontro MONU 

15/04 5º Encontro MONU: Pré-simulação 

22/04 6º Encontro MONU 

06/05 7º Encontro MONU 

13/05 8º Encontro MONU 

20/05 9º Encontro MONU 

25/05 10º Encontro MONU: Simulação Final e Encerramento das atividades 

6.6. A Universidade Católica de Santos somente oferecerá esta atividade se houver, no mínimo, 6 estudantes, entre 

as escolas conveniadas.  
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7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação dos estudantes indicados pelas escolas conveniadas e selecionados para o Modelo das Nações Unidas 

(MONU) acontecerá no dia 11 de março de 2019, pelo COIC/IPECI, por meio de lista em ordem alfabética publicada em 

edital. 

8. DA EFETIVAÇÃO 

Os estudantes selecionados deverão comparecer em 18 de março de 2019, no Campus Dom Idílio José Soares, Av. 

Conselheiro Nébias, 300, às 13 h, para participar da abertura do Modelo das Nações Unidas (MONU) e entrega do Termo 

de Compromisso assinado, que estará disponibilizado para download junto ao Edital de Resposta. 

9. OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE SELECIONADO PARA PARTICIPAR DO MODELO DAS NAÇÕES UNIDAS (MONU) 

a) Assinar o Termo de Compromisso e o Formulário de Efetivação, junto ao IPECI, no momento da oficialização da 

sua participação em um dos Programas de Educação Científica para o Ensino Médio, exigência primária para que o 

estudante possa iniciar suas atividades em qualquer espaço de pesquisa da Universidade Católica de Santos; esses 

documentos estarão disponíveis para download junto ao Edital de Resposta; 

b) Manter assiduidade à atividade (a partir da 3ª. falta o estudante será desligado); 

c) Zelar pelo bom funcionamento dos Laboratórios, de seus equipamentos, bem como dos consumíveis; 

d) Utilizar os recursos disponibilizados pelo IPECI/UNISANTOS exclusivamente para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e de pesquisa propostas ao grupo de trabalho; e 

e) Ter disponibilidade para realização das atividades na Universidade Católica de Santos, de acordo com o 

cronograma de atividades apresentado neste edital. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação do estudante no Modelo das Nações Unidas (MONU) não implica vínculo empregatício, nem vínculo de 

estágio com a Universidade Católica de Santos. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (IPECI) da Universidade Católica 

de Santos. 

Informações Adicionais podem ser obtidas na secretaria do IPECI, ou pelo e-mail 

ensinomedio.ipeci@unisantos.br. 

Santos, 23 de janeiro de 2019. 
 

Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza 
Diretora 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI 
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