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Prezados Pais e/ou Responsáveis dos alunos dos 6ºs anos ao Ensino Médio, 
 

O Colégio Militar Dom Pedro II, realizará o Mundo Dom Pedro 2021 em parceria com a 
Internationali Negotia, uma instituição formada por alunos do Ensino Superior, que há 20 anos 
realiza simulações de debates da ONU (Organizações das Nações Unidas) no Brasil.   Esse evento 
consiste em debates realizados em fóruns internacionais simulados, como o Conselho de 
Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU), a Assembleia Geral das Nações Unidas 
(AGNU), entre outros. Nesses debates, os alunos assumem o papel de embaixadores dos países 
que representam no Mundo Dom Pedro. 

Dentro dos fóruns de discussão, os alunos tornam-se delegados dos países ou entidades  e 
devem defender o ponto de vista das nações que representam perante às questões propostas. No 
final do debate, as ideias apresentadas devem ser organizadas em um documento formal,  que segue 
o mesmo padrão do utilizado pelas Nações Unidas ou órgão simulado. 

O objetivo dessa atividade, que possui natureza acadêmica, é proporcionar ao estudante  o 
desenvolvimento de habilidades como oratória e negociação. O evento também viabiliza a 
descoberta da vocação profissional nas áreas de humanidades, tecnologia e/ou saúde, por meio da 
vivência de temas relevantes e atuais. É uma ferramenta de auxílio na construção de uma 
sociedade melhor, mais justa e humanitária. 

Para que os estudantes se tornem apto a participar de tais atividades, não somente no campo     
da pesquisa que deverá ser feita, mas também no conhecimento das regras da simulação e na 
prática da oratória e da negociação, serão realizados dois treinamentos. É válido ressaltar que  ao 
final do evento, os participantes receberão certificados válidos para inserção no currículo pessoal. 

A primeira conferência será realizada no CMDPII, e os gastos serão custeados pela taxa 
paga, no ato da inscrição, no valor de R$ 85,00. 

 
Obs: O CMDPII somente organiza o evento com a Internationali Negotia, o colégio não arca com 
nenhum custo com as etapas. 

 
 



Aqueles que participarem da simulação terão uma chance de serem classificados para a 
próxima etapa de simulação da ONUque é o MIB (Modelo Internacional do Brasil) DF. Os 
delegados que obtiverem as melhores notas seguem para essa fase, que conta com alunos de todo 
o Distrito Federal em uma simulação de elite. 

Os alunos que obtiverem os melhores desempenho no MIB DF serão convidados para a 
última etapa: o MIB final, evento nacional e a última fase do campeonato de simulações. O 
primeiro lugar da final nacional recebe como prêmio passagem, hotel e taxa de inscrição para 
participar da Simulação da ONU nas Universidades de Harvard e Yale nos EUA (eventos a serem 
confirmados devido ao contexto da pandemia). Despesas custeadas pela organização do evento, 
não pelo CMDPII. 

OBS: os eventos do Modelo Internacional do Brasil - MIB são da Internationali Negotia e não 

são vinculados ao Colégio Militar Dom Pedro II 

Neste ano, o Mundo Dom Pedro ocorrerá de forma híbrida, e a parte presencial 
contará com os                        devidos protocolos de segurança sanitária para que possamos garantir um 
evento seguro  a todos. 

As inscrições para a Mundo Dom Pedro II deverão ser feitas no site internationali.org.  

até o dia 18 de maio de 2021. Haverá uma taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais) para despesas operacionais do evento. Para o pagamento da taxa, o aluno/responsável 

deverá optar por boleto bancário ou cartão. 

A realização da conferência será nas seguintes datas: 
 

- Treinamento I: 22 de maio – horário: das14h às 18h (online);  
- Treinamento II: 12 de junho – horário: das 8h às 12h(online) e das 14h às 18h(presencial);      
- Conferência: 17, 18 e 19 de junho (presencial). 

 
CRONOGRAMA “PROJETO MUNDO DOM PEDRO II” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

18 de junho  
1ª Sessão 14h às 15h40 

Coffee Break 15h40 às 16h 
2ª Sessão 16h às 18h  

 

17 de junho  
Credenciamento: das 18h às 19h 
Cerimônia de abertura: das 19h 

às 21h  
Coquetel: das 21h às 21h30 

19 de junho  
3ª Sessão 8h  às 9h40 

Coffee Break 9h40 às 10h 
4ª Sessão 10h às 12h  
Almoço 12h às 14h 

5ª Sessão 14h às 16h 
Cerimônia de Encerramento 16h às 17h 

Coffee Break 17h às 17h30 
Noite Cultural 18h às 20h 

 
 
  
 

http://www.internationali.org/


obs: Tanto no treinamento quanto na conferência, os estudantes precisam estar vestidos com 
traje formal. Para meninos, passeio completo, e, para meninas, esporte fino. 

 
 
Serão ofertadas 45 vagas para cada comitê, estes serão divididos em categorias para  o 

EFII (6º e 7º; 8º e 9º) e EM. 
 

 
CATEGORIA COMITÊ 

 
Ensino Fundamental 6º e 7º anos 

CDH – conselho de Direitos Humanos 
Tema: Trabalho escravo: violação dos 
direitos humanos 

 
Ensino Fundamental 8º e 9º anos 

AGNU – Assembleia Geral das Nações 
Unidas 
Tema: Medidas para reconstrução e 
controle de pandemias pós- COVID-19 

 
Ensino Médio 

    (Realizado em inglês) 

UNSC – United Nations Security 
Council 
Topic: Treaty of non-Proliferation of 
Nuclear Weapons 

 
Ensino Médio 

CSNU – Conselho de Segurança das 
Nações Unidas 
Tema: A situação do Iraque, mais a 
questão nuclear do Irã 

 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Esequiel Rosa Eduardo 
Sub Ten. QBMG 1-1405179 

 
Chefe da Seção de Apoio aos Projetos Pedagógicos 

 


