
 
 

Brasília, 22 de abril de 2019. 
 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 

Neste ano letivo, será desenvolvido, nas disciplinas de história, geografia e português, o projeto Simulação do Conselho 
de Segurança (SCS) Ciman WORLD. A SCS Ciman WORLD é um projeto piloto de simulação do Conselho de Segurança da 
ONU, órgão responsável pela paz e pela segurança internacional. Esse conselho é formado por 15 países que serão representados 
pelos alunos em um exercício prático de diplomacia e aprofundamento do conhecimento sobre as relações internacionais. 
 Este projeto tem como objetivos: 
 

– proporcionar reflexão crítica sobre temas importantes das relações internacionais;  
– promover conhecimento sobre o funcionamento de órgãos internacionais e sua relevância;  
– promover a autonomia;  
– desenvolver habilidades como a oratória, a escrita, a negociação, a liderança e, sobretudo, a cooperação.  
 

 No dia 21 de março, os estudantes tiveram um aulão integrado com os professores de história e geografia sobre a 
formação da Organização das Nações Unidas (ONU), seu funcionamento e sua relevância para as relações internacionais. Os 
estudantes se inscreveram nos papéis de diplomatas, membros do comitê organizador e porta-voz oficial do conselho. A inscrição 
de cada aluno foi avaliada de acordo com os critérios necessários para preenchimento do cargo pretendido e também houve 
sorteios para alguns cargos, levando em consideração, sempre que possível, a primeira opção do estudante.  
 Os encontros serão realizados sempre no horário oposto ao das aulas regulares, com os professores Edilson e Willer, 
para estudo e preparação do evento. É necessário trazer a autorização assinada até o dia 23/4, terça-feira, e entregar ao apoio 
(Clara). Vale ressaltar que grande parte do projeto é realizada por meio da plataforma digital “Google Class Room”. Os encontros 
ocorrerão conforme tabela de horários abaixo. 
 
 

Calendário de encontros do Projeto ONU – Ciman WORLD 
 

Atividade 

Inscrição dos 
alunos para o 

Class Room 
(on-line) 

Divulgação 
de 

informações 
Class Room 

Entrega da 

DPO 

1º 

Treinamento 

2º 

Treinamento 

Tirar 
Dúvidas 

Class Room 
(on-line) 

Simulação 

Edilson 
(segunda-

feira - 14h00 
- 16h00) 

06/05 (on-line) 

13/05 
(on-line) 

29/05 
(presencial) 

29/05 
(presencial) 

31/05 
(presencial) 

03/06 
(on-line) 

 
Sexta 07/06 
(14:30 às 18:00) 

Willer 
(sexta-feira 

14h30 - 
15h30) 

   
31/5 

(presencial) 
 

 

Outras informações estão disponíveis no blog do professor e também na plataforma do Google Class Room de cada 
estudante envolvido no projeto.  

Contamos, mais uma vez, com o apoio e a colaboração dos senhores para o sucesso dessa atividade pedagógica. 
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 
 

Com amizade, 
 

 

Michélle Silva 
Coordenadora pedagógica 

Cláudia Chaves 
Orientadora educacional 

 

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 
Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre.” 

 
 

COLÉGIO CIMAN 
AUTORIZAÇÃO / INSCRIÇÃO  

 
Autorizo o(a) estudante  ________________________________________, do _____° ano _____, a participar da Simulação do 

Conselho de Segurança da ONU (SCS) Ciman WORLD no Colégio CIMAN. 
 

Brasília, _____ de ____________ de 2019. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 


