
           Brasília, 22 de março de 2018. 

CIRC. 007/2018 
Assunto: divulgação da SINUS - 2018. 
 
 

Prezada família, 
  

A Simulação das Nações Unidas para Secundarias, como modelo de organizações internacionais, figura à 
17 edições como um dos principais expoentes desse tipo de projeto no Brasil. A SiNUS é desenvolvida desde 
2012 pelo trabalho voluntário de alunas e alunos da Universidade de Brasília (UnB) e é apoiada e idealizada pelo 
Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB). O projeto visa simular os processos 
de decisão dos mais importantes organismos da Organização das Nações Unidas (ONU) com alunas e alunos 
secundaristas de todo o Brasil; a cada ano, portanto, os estudantes da UnB desenvolvem trabalhos acadêmicos e 
administrativos de excelência durante diversos meses, até que o resultado seja uma conferência de alto nível, que 
ocorre durante cinco dias em Brasília, onde são discutidos temas da agenda internacional contemporânea e temas 
históricos relevantes para a atual conjuntura internacional. 

 
A SiNUS, como projeto acadêmico, social e administrativo, é portanto oportunidade para todas os 

participantes e envolvidos crescerem em sua experiência profissional e pessoal. Para os secundaristas, que 
figuram como delegadas, representantes e repórteres de diversos Estados e organizações internacionais, a 
SiNUS figura como uma oportunidade única de discutir temas internacionais de extrema importância que 
expandem seus horizontes e de desenvolver habilidades de discussão, negociação e produção.  

 
A SiNUS preza, desde sua criação, pela responsabilidade ambiental, social e cultural. Tais funções estão 

presentes desde os momentos de preparação até o próprio evento, por meio da realização de eventos culturais 
como a Noite das Nações, da adoção de arvores, do incentivo à inclusão social por meio da SiNUS Social e da 
produção acadêmica e científica. Diante disso, a SiNUS assume não somente o papel social de incentivador 
de novos líderes, mas também de formador de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. 

 
Para a edição de 2018, guiada pelo lema “Provocar Mudanças Ressignificando Paradigmas”, a SiNUS irá 

se aportar no tema geral Sul Global. Entendemos o Sul Global enquanto um complexo mosaico multicultural que 
nega a existência de epistemologias gerais e dominantes. Isto é, desacreditamos o pensamento ocidental do 
Atlântico Norte como hegemônico, o qual remonta a bases majoritariamente cristãs e brancas [europeia]. Nesse 
sentido, o tema proposto para a SiNUS 2018 objetiva conferir visibilidade a temáticas de desenvolvimento social 
que permeiam relações de poder, desigualdade, racialização e exclusão, estruturantes das relações 
internacionais. Este ano a Sinus ocorrerá nas datas de 30 de maio a 3 de junho (feriadão). 

Centrada nos pilares de incitar, refletir, coletivizar e transgredir, a SiNUS 2018 acredita que os 
processos decisórios nos foros simulados durante os dias de Conferência abracem agendas constantemente 
periferizadas e dêem concretude a projetos de resolução com aplicabilidade social. E, por isso, pautamos as 
discussões de gênero, raça e sexualidade, que não só são cerne das discussões de temas sociais e direitos 
humanos na Organização das Nações Unidas, como também são elementos de engajamento e liderança para que 
as/os delegadas/os entendam suas responsabilidades sociais e formem uma consciência cidadã e crítica acerca 
das suas identidades. É por essa constante ressignificação que trabalhamos. 

A partir do dia 26 de março de 2018, estarão disponíveis os Formulários de Inscrições por Delegações e 
Individuais. Para mais informações acessem www.sinus.org.br. 

Para participar, os alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, devem preencher o canhoto abaixo, 
devidamente assinado pelos responsáveis, e entregar à coordenação do Ensino Médio até o dia 26 de março, 
segunda-feira. Esse projeto será supervisionado pelos professores de Geografia Augusto e de História André. A 
participação dos alunos é opcional e não valerá nota. Todo investimento para o evento deverá ser arcado por cada 
participante. 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 

  Atenciosamente, 
Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 

Coordenação do Ensino Médio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

 Autorizo o(a) estudante __________________________________ da turma __________ a participar da  SINUS 2018.  
Assinatura: __________________________________ data: ____________________ 


