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RESUMO: O presente documento busca expor o plano de um novo braço da UniSim –
Simulação InterMundi, projeto de extensão e pesquisa do Centro Universitário do Rio
Grande do Norte. Essa nova vertente, chamada de UniSer, busca inovar ao levar a educação
a um público alvo pouco explorado no ambiente das modelações no Rio Grande do Norte,
bem como em todo o Brasil.
Palavras-chave: UniSer, modelações, simulações, projeto de extensão, UniSim, solidária.

1. INICIATIVA ORGANIZADORA

A UniSim - Simulação InterMundi é um projeto de extensão e pesquisa vinculado
ao curso de direito do Centro Universitário do Rio Grande do Norte – UniRN. O organismo
tem o objetivo de promover, para alunos universitários e secundaristas, uma experiência
fidedigna de ambientes políticos e diplomáticos, em organizações nacionais e internacionais
simuladas, bem como estimular o aprimoramento da oratória, da etiqueta, da diplomacia e da
negociação, processo educativo realizado enquanto os alunos assumem o papel de
representantes e chefes de Estado.
O segmento da UniSim responsável pela realização de simulações no Ensino Médio é a
Mini UniSim. No intuito de levar a educação por meio da prática aos ambientes mais
necessitados, a organização busca inovar ao promover simulações jurídicas e geopolíticas em
escolas da rede pública de ensino e em zonas menos favorecidas da sociedade norte-riograndense. Portanto, nossa equipe criou, nos moldes da Mini UniSim, um novo projeto que
tem seu nome, UniSer, traduzindo nosso objetivo: valorizar o ser humano, sem distinções.
2. MISSÃO DA UNISER
A UniSer busca desenvolver, por meio de mecanismos avançados de ensino, a educação
de qualidade em escolas públicas de cidade de Natal. Com métodos muito utilizados desde o
final da Segunda Guerra Mundial em universidades americanas e europeias, a UniSer
promove os Modelos das Nações Unidas (do inglês Model United Nations), com a realização
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de tribunais e comitês geopolíticos simulados, no intuito de estimular a diplomacia, a
negociação, a oratória e, sobretudo, o conhecimento para estudantes carentes.
3. PROJETO DE SIMULAÇÃO
3.1. DA SIMULAÇÃO

No ano de 2019, a Mini UniSim pretende alcançar uma abrangência inédita na
história das simulações no Rio Grande do Norte, com um amplo trabalho
participativo junto às escolas públicas de Natal. Para tanto, será feita a UniSer,
simulação com inscrições totalmente gratuitas realizada com estudantes da rede
pública de ensino.
3.2. DOS OBJETIVOS
A UniSer tem a finalidade de: apresentar o mundo das modelações das Nações
Unidas aos estudantes secundaristas de escolas públicas; e despertar maior interesse
na busca pelo conhecimento, por meio do contato proporcionado pelas atividades
práticas que nossa equipe irá realizar nos corredores das instituições de ensino.
Além disso, a UniSer deseja ofertar, aos estudantes que obtiverem melhor
desempenho na simulação solidária, bolsas integrais para participar da XIII UniSim
– Simulação InterMundi, evento que reúne estudantes universitários e
secundaristas das melhores instituições de ensino públicas e privadas do Rio Grande
do Norte.
3.3. DO COMITÊ SIMULADO
A UniSer realizará uma simulação das Nações Unidas com um comitê
internacional responsável por tratar de assuntos muito atuais. O comitê escolhido
será a CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, braço das
Organizações das Nações Unidas que trata do desenvolvimento econômico de
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regiões subdesenvolvidas da América. Na ocasião, será realizada uma reunião sobre
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para tratar dos tópicos 4 e 10 que
abordam Educação de Qualidade e Redução das Desigualdades. A escolha foi feita
pelo comitê partilhar dos mesmos objetivos da UniSer: a busca por uma
emancipação das regiões mais abastadas ao passo em que propõe mudanças
horizontais na sociedade.
3.4. DOS PARTICIPANTES
Para compor os membros participantes do comitê escolhido, a UniSer irá dispor
de quarenta vagas que serão distribuídas entre cinco escolas públicas e o SESI, nosso
projeto parceiro. Cada uma das escolas contará com três delegações de dois alunos,
e as vagas restantes serão distribuídas entre alunos do SESI. Os participantes
organizar-se-ão em duplas, o que formará vinte delegações (representações de
instituições, organizações, e chefes de Estado).
3.5. DA DATA E DO LOCAL DA SIMULAÇÃO
A UniSim – Simulação InterMundi pretende realizar, junto à equipe Mini
UniSim, a UniSer no dia 31 de maio e 01 de junho, sábado e domingo
respectivamente. A simulação será voltada exclusivamente aos alunos de escolas
públicas e será realizada na sede do conselho da Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional Rio Grande do Norte, no bairro da Candelária.
3.6. DA REALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO
Nos dois dias de simulação do comitê, será oferecido gratuitamente alimentação,
sendo essa almoço e coffee break. Antes do horário de início, às 9h, será
disponibilizado, devido as dificuldades de acesso à sede da OAB, transporte aos
alunos entre as escolas e o local do evento, bem como depois do encerramento.
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Contudo, ao final, a rota do transporte será feita com destino a pontos de ônibus
centrais, a exemplo do Midway Mall e do Natal Shopping.
3.7. DA DIVULGAÇÃO E SELEÇÃO
A divulgação da UniSer será feita em escolas públicas e projetos de educação da
cidade de Natal pela equipe da Mini UniSim. O intuito é apresentar o projeto de
simulação e comitê à coordenação das escolas, e realizar, posteriormente, em
espaços escolares, atividades práticas que despertem a curiosidade e interesse nos
estudantes acerca de temáticas recorrentes na atualidade, bem como noções de
direito e cidadania.
A forma de dinâmica será adaptada ao contexto de cada instituição de ensino. Ao
final da divulgação, a equipe da Mini UniSim irá oferecer seis vagas para a UniSer
a duplas de alunos interessados. A decisão das bolsas poderá, também, ser feita pela
coordenação de cada instituto de ensino.
3.8. DAS BOLSAS DE INSCRIÇÃO
Após a realização do comitê da UniSer, os estudantes que obtiverem o melhor
desempenho como modeladores irão ganhar bolsas integrais para participar da XIII
UniSim – Simulação InterMundi de forma totalmente gratuita.
3.9. DA PREPARAÇÃO
Antes da realização da UniSer, todos os estudantes irão ser preparados para
participar dos debates na posição de delegado. Para isso, os modeladores irão
receber um Guia de Estudos (convencionado pela UniSim – Simulação
InterMundi, com orientação de professores universitários) acerca do comitê e do
tema debatido nele. Além disso, os membros da organização irão participar no
processo de preparação dos delegados, tirando dúvidas e dando assistência nos
estudos.
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3.10. DA MODERAÇÃO E ORIENTAÇÃO
A orientação e moderação do comitê, no dia de realização da UniSer, será feita
pelos diretores da Mini UniSim. Caso haja falta no corpo de diretores trabalhando,
equipes da UniSim Universitária serão convocadas para realizar o evento.
4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO
A UniSim, para realização da UniSer, busca fechar parceria com escolas públicas e
projetos de educação que trabalhem com estudantes da rede pública.
4.1. DAS ESCOLAS

Para realizar a UniSer com a excelência conhecida da UniSim – Simulação
InterMundi, uma lista de escolas e projetos que são potenciais parceiros foi
elaborada. Ao longo dos próximos meses, essas escolas serão contatadas. As
instituições alvo são:
Centro Estadual de Educação Lourdinha Guerra, Atheneu Norte-Riograndense,
Escola Estadual Professor Anízio Teixeira, Escola Estadual Augusto Severo, Escola
Estadual Floriano Cavalcanti, Escola Estadual Walfredo Gurgel, Escola Estadual
Walfredo Gurgel, Escola Estadual Castro Alves, Escola Estadual José Fernandes
Machado, Escola Estadual Jean Mermoz, Escola Estadual Mascarenhas Homem,
Escola Estadual Nestor Lima, Escola Estadual Francisco Ivo, Escola Estadual Padre
Miguelinho, Escola Estadual Ana Júlia Mousinho e Escola Estadual Zila Mamede.
Além das escolas supracitadas, há a possibilidade da inclusão de novas escolas,
a depender das oportunidades aparecidas.
5. INVESTIMENTO NECESSÁRIO
Para tornar UniSer, vertente social da UniSim – Simulação InterMundi, possível,
é necessário um investimento de serviços e capital. Para investimento em apoio, são
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necessários que sejam providos: almoço, lanche (coffee break), transporte e impressões. Para
investimento em capital, é estimada uma quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para arcar
com os custos de serviço, de organização, de locação, de contratos, da palestra de abertura,
de materiais, etc.. Caso haja sobra de capital, o dinheiro será aplicado no investimento de
uma segunda UniSer no próximo ano.
6. APOIO E PATROCÍNIO
Para conseguir apoio e patrocínio, a equipe UniSer irá procurar empresas, projetos,
líderes, pessoas e figuras estatais que estejam dispostos a ajudar a levar a educação de ponta
às zonas mais abastadas da cidade de Natal.
7. PARA FINALIZAR
A UniSer é um projeto inovador que busca levar a produção de conhecimento de alto
nível a meios sociais desfavorecidos. O envolvimento de todas as pessoas com potencial para
contribuir na realização do projeto é, antes de tudo, um ato heroico, um reforço em um dos
alicerces primordiais para a mudança social em um país com tanta desigualdade e pobreza
como o Brasil.
“É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da
humanidade.”. (KANT, Immanuel. Ano e publicação desconhecidos).

Rodrigo Mendonça Medeiros
Secretário Geral
roodrigomendonca@gmail.com
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