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2. OEA 

 
Nome oficial Organização dos Estados 

Americanos - OEA 
Sede Washington, Estados Unidos 

da América 
População 891,9 milhões de hab 
Área 41.820.648 km² 
Membros 33 países 
Continente América 

 
2.1. Lista de membros da OEA 

 

 

 
Nome oficial Comunidade de 

Antígua e Barbuda 
 Nome oficial República 

Argentina 
Capital Saint John’s  Capital Buenos Aires 
População 85 mil  População 40,6 milhões de 

hab. 
Área 442 km²  Área 2.780.400 km² 
Região Caribe  Região América do Sul 
     

 

 

 
Nome oficial Comunidade das 

Bahamas 
 Nome oficial Barbados 

Capital Nassau  Capital Bridgetown 
População 342 mil hab.  População 256 mil hab. 
Área 13.878 km²  Área 430 km² 
Região Caribe  Região Caribe 
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Nome oficial Belize  Nome oficial Estado 

Plurinacional da 
Bolívia 

Capital Belmopan  Capital La Paz/Sucre 
População 322 mil hab.  População 9,2 milhões de hab. 
Área 22.966 km²  Área 1.098.580 km2 
Região América Central  Região América do Sul 
     

 

 

 
Nome oficial República Federativa 

do Brasil 
 Nome oficial Canadá 

Capital Brasília  Capital Ottawa 
População 191,9 milhões de hab.  População 33,7 milhões de hab 
Área 8.511.965 km²  Área 9.984.670 km² 
Região América do Sul  Região América do Norte 
     

 

 

 
Nome oficial República do Chile  Nome oficial República da 

Colômbia 
Capital Santiago  Capital Bogotá 
População 16,9 milhões de hab  População 45 milhões de hab. 
Área 756.950 km²  Área 1.138.910 km² 
Região América do Sul  Região América do Sul 
     

 

 

 
Nome oficial República da Costa 

Rica 
 Nome oficial Comunidade da 

Dominica 
Capital San José  Capital Roseau 
População 4,5 milhões de hab  População 67 mil hab 
Área 51.100 km²  Área 751 km² 
Região América Central  Região Caribe 
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Nome oficial República de El 

Salvador 
 Nome oficial República do 

Equador 
Capital San Salvador  Capital Quito 
População 6,1 milhões de hab  População 13,9 milhões de 

hab. 
Área 21.041 km²  Área 283.560 km² 
Região América Central  Região América do Sul 
     

 

 

 
Nome oficial Estados Unidos da 

América 
 Nome oficial Granada 

Capital Washington  Capital Saint George’s 
População 307,4 milhões de hab  População 104 mil hab. 
Área 9.826.630 km²  Área 344 km² 
Região América do Norte  Região Caribe 
     

 

 

 
Nome oficial República da 

Guatemala 
 Nome oficial República 

Cooperativa da 
Guiana 

Capital Cidade da Guatemala  Capital Georgetown 
População 14 milhões de hab  População 1,1 milhões de hab. 
Área 108.889 km²  Área 214.999 km² 
Região América Central  Região América do Sul 
     

 

 

 
Nome oficial República do Haiti  Nome oficial Jamaica 
Capital Porto Príncipe  Capital Kingston 
População 10 milhões de hab  População 2,7 milhões de hab 
Área 27.750 km²  Área 10.991 km² 
Região Caribe  Região Caribe 
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Nome oficial Estados Unidos 

Mexicanos 
 Nome oficial República da 

Nicarágua 
Capital Cidade do México  Capital Manágua 
População 107,5 milhões de hab  População 5,7 milhões de hab 
Área 1.964.375 km²  Área 130.373 km² 
Região América do Norte  Região América Central 
     

 

 

 
Nome oficial República do Panamá  Nome oficial República do 

Paraguai 
Capital Cidade do Panamá  Capital Assunção 
População 3,4 milhões de hab  População 6,3 milhões de hab. 
Área 75.517 km²  Área 406.750 km² 
Região América Central  Região América do Sul 
     

 

 

 
Nome oficial República do Peru  Nome oficial República 

Dominicana 
Capital Lima  Capital Santo Domingo 
População 29,1 milhões de hab.  População 10 milhões de hab 
Área 1.285.220 km²  Área 48.671 km² 
Região América do Sul  Região Caribe 
     

 

 

 
Nome oficial Santa Lúcia  Nome oficial Federação de São 

Cristóvão e Névis 
Capital Castries  Capital Basseterre 
População 172 mil hab  População 52 mil hab 
Área 539 km²  Área 261 km² 
Região Caribe  Região Caribe 
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Nome oficial São Vicente e 

Granadinas 
 Nome oficial República de 

Suriname 
Capital Kingston  Capital Paramaribo 
População 109 mil hab  População 475 mil hab. 
Área 389 km²  Área 163.270 km² 
Região Caribe  Região América do Sul 
     

 

 

 
Nome oficial República de 

Trinidad e Tobago 
 Nome oficial República Oriental 

do Uruguai 
Capital Porto of Spain  Capital Montevidéu 
População 1,3 milhões de hab  População 3,4 milhões de hab. 
Área 5.130 km²  Área 176.220 km² 
Região Caribe  Região América do Sul 
     

 

   

Nome oficial República 
Bolivariana da 
Venezuela 

   

Capital Caracas    
População 26,4 milhões de hab.    
Área 912.050 km²    
Região América do Sul    
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3. GEO 
O GEO (Grupo de Estudos em Organizações) é um grupo de estudos e 

simulações idealizado e fundado por alunos de Relações Internacionais da Faculdade de 

Filosofia e Ciências (FFC) da UNESP Marília. Tem como orientador o Prof. Dr. José 

Blanes Sala e como co-orientadores o Prof. Dr. Marcelo Fernandes de Oliveira e a Prof. 

Ms. Ana Lúcia Gasparoto. As primeiras reuniões de organização do grupo foram 

realizadas ainda em 2008, para que em 2009 o grupo fosse oficializado e apresentado à 

Universidade. 

Os dois grandes eventos preparados para esse ano inicial do grupo foram o 

Fórum de Discussão Universitário e o Fórum de Discussão Estudantil. O Fórum de 

Discussão Universitário foi realizado na sala da Congregação da Faculdade de Filosofia 

e Ciências (FFC – Unesp), dos dias 01 a 05 de junho e teve como lema “Agindo 

localmente se pensa globalmente”. Neste, contamos com a participação de alunos 

representando 26 dos países integrantes da Comissão de Segurança Hemisférica (CSH) 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), órgão escolhido para estudo e 

simulação em 2009. 

 

4. Fórum de Discussão Estudantil 
O Fórum de Discussão Estudantil, que será realizado de 15 a 17 de outubro no 

Colégio Cristo Rei, será a primeira simulação da Organização dos Estados Americanos 

para estudantes de Ensino Médio no estado de São Paulo. Serão simulados a Comissão 

de Segurança Hemisférica (CSH) com o tema “Crise política na Bolívia e o papel da 

OEA na proteção à democracia na América: o governo Morales, a nova Constituição e o 

combate à corrupção” e o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI) 

com o tema “Rediscutindo Regionalmente o papel das forças de paz no Haiti: o 

desenvolvimento socioeconômico e a atuação da MINUSTAH”. 

 

4.1. Os Parceiros 
Para a realização do I Fórum de Discussão Universitária foi primordial o apoio 

dos parceiros do Grupo de Estudos em Organização, instituições que investem na 

educação como forma de contribuir para o desenvolvimento do país dentro do lema 

“agir local, pensar global” como a ONG MATRA – Marília Transparente que realiza 
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trabalho em Marília defendendo a transparência da administração pública e a Escola de 

Línguas FISK, uma das maiores e melhores no ramo de ensino de língua estrangeira no 

país. Além disso, a UNESP – Universidade Estadual Paulista, instituição estadual de 

ensino superior, onde o grupo realiza suas reuniões de estudo e trabalho. 

 

4.2. A Preparação 
A fim de preparar os alunos de Ensino Médio e Cursinho para o Fórum de 

Discussão Estudantil desde o início do ano foram realizados workshops e oficinas nos 

colégios participantes. A principio participariam do evento o Colégio Cristo Rei (CCR), 

o Colégio Objetivo, a Escola Esquema Único e a Escola Estadual Monsenhor Bicudo, 

sendo que foram acrescentadas duas escolas no segundo semestre, Criativo e Compacto. 

O primeiro contato feito com os colégios foi feito antes mesmo das aulas 

começarem, sendo seguido pelo trabalho de divulgação das atividades que seriam 

realizadas. A primeira delas foram os workshops onde expusemos o que é o GEO, o que 

são e como funcionam as organizações internacionais e como funcionaria a oficina que 

participariam, entre outras informações. Foram realizados workshops em março no 

Objetivo, em abril no Esquema Único e no Cristo Rei, e em setembro no Criativo e no 

Compacto. 

O passo seguinte foi a realização de Oficinas, em que os alunos simulariam de 

fato como seria sua participação no Fórum, tendo que defender as posições de seus 

respectivos países. A primeira oficina realizada foi a do Objetivo, ainda em abril, 

seguida pelas do Cristo Rei e do Esquema Único em junho, e do Compacto e do 

Criativo em setembro. 
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4.3. Informações Úteis 
4.3.1. Cronograma 

Horário Quinta -15 Sexta - 16 Sábado - 17 
08h-10h - - Sessão Única da 

Assembléia Geral (Sala 
A) 

10h-12h - - Atividade Agir Local 
12h-13h30   Almoço com os 

participantes (Cantina) 
13h30-
14h45 

ABERTURA 
(Auditório I) 

Sessão II (Sala A e B) Reunião com chefes de 
Delegação (Auditório I) 

14h45 - 
15h15 

Coquetel (Saguão) Cofee Break (Saguão) Cofee Break (Saguão) 

15h15 – 16h Sessão Inicial – Revisão de 
Regras (Sala A e B) 

Sessão III (Sala A e B) ENCERRAMENTO 
(Auditório I) 

16h – 17h Sessão I (Sala A e B) 
17h – 20h30  Festa de 

Confraternização 
(Saguão) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.3.2. Credenciamento 
No início do evento será feito o credenciamento, onde os delegados receberão 

um crachá de identificação, informando país e comitê em que estarão. Dentro do 

Colégio Cristo Rei, os delegados deverão sempre estar portando este crachá, zelando 

pela sua boa-conservação. 

 

4.3.3. Almoço 
De acordo com o cronograma, haverá no domingo, 17 de outubro, um almoço 

oficial do Fórum Estudantil com os participantes, de caráter facultativo. A ideia do 

almoço é a de confraternizar ainda mais os delegados no último dia de evento. O staff 

CONSELHO 
INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL 
15 e 16 de outubro 

ASSEMBLEIA GERAL 
DA ORGANIZAÇÃO 

DOS ESTADOS 
AMERICANOS 

17 de outubro 

COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 

HEMISFÉRICA 
15 e 16 de outubro 
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inteiro também vai participar do almoço. Será um momento de descontração. Vale 

ressaltar, contudo, que o almoço não será coberto pela organização do evento, cabendo a 

cada delegado o pagamento de suas despesas alimentares. Confira os detalhes e o valor 

por quilo. O staff passará uma lista na sexta-feira onde os interessados no almoço oficial 

deverão pôr seus nomes para a cantina poder se organizar. 

Almoço 17/10 - sábado - 12h às 13h30h 

 8 tipos de pratos quentes 

 2 tipos de carne (vermelha e branca) 

 4 tipos de salada 

R$ 15,00 por kg. 

 

4.3.4. Atividade Agir Local 
Um dos diferenciais da simulação organizada pelo GEO é a preocupação com o 

local, além do global. Imbuído dentro da temática agir local é pensar global, o Fórum 

Estudantil terá uma atividade de ação local. A ONG ambientalista ORIGEM participará 

desta atividade apresentando aos alunos os debates acerca do meio ambiente e do 

aquecimento global. 

 

4.4. Código de Conduta 
Os participantes do modelo de simulação devem respeitar a todo momento o 

protocolo diplomático do Fórum, cuidando, portanto, tanto da linguagem corporal 

quanto da oral. Deve-se manter um comportamento respeitoso e cortês com os demais 

delegados, participantes e membros da organização do evento. Um delegado não estará, 

em nenhum momento, autorizado a interromper o discurso de outro delegado ou da 

Mesa Moderadora.  

Devido à formalidade e a seriedade do evento, todos os participantes devem 

apresentar-se com trajes formais e de preferência pontualmente. Só serão reconhecidas 

delegações que chegarem até 30 minutos após o início da sessão. Os delegados devem 

trajar-se ao menos com camiseta e calça social, podendo usar terno e gravata se 

desejarem, e sapatos sociais. Na falta de sapatos sociais pode-se usar outro tipo de 

sapato fechado, desde que discreto. O mesmo vale para as delegadas, que tem ainda a 

liberdade de escolher pelo uso do tailler (conjunto com saia), desde que guardado o 

decoro. 
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Será permitida a utilização de laptops nas sessões. Não sendo, entretanto, 

permitida a utilização de celulares de qualquer tipo, ou aparelhos de som como Ipods. 

 

4.4.1. Andamento da sessão 
No início da primeira sessão, será concedido a cada delegado um determinado 

intervalo de tempo para que seja proferido seu discurso de abertura. Tal discurso deve 

ser baseado em seu Documento de Posição, que deverá ser entregue à Mesa antes do 

início da Sessão I – Revisão de Regras. O Documento de Posição deve ser redigido de 

acordo com a política externa de seu país no que tange ao tema do debate, delineando os 

principais pontos que serão defendidos pelo delegado durante as discussões. 

Uma vez iniciada a sessão, os delegados serão instruídos a se inscreverem na 

lista de oradores, controlada pela Mesa Moderadora. Em seguida, terão autorização para 

discursar apenas enquanto o nome de seu país for o primeiro da lista, estando 

expressamente proibido a sua manifestação durante qualquer outro momento do debate, 

a menos que a Mesa o autorize.  

Ao término do discurso de cada delegado ou comunicação da Mesa Moderadora, 

o presidente da Mesa aceitará petições de moções ou pontos a fim de esclarecer ou 

modificar questões práticas que definam o andamento do debate. Reserva-se à Mesa o 

direito de aceitar ou não um pedido de moção ou ponto e submetê-lo a votação. 

Inicialmente não haverá limite para o tempo de fala, até que algum delegado levante 

uma moção para limitação do tempo. 

 

4.4.2. Pontos e Moções 
Os principais pontos e moções que podem ser movidos são: 

1. Ponto de Ordem: movido quando um delegado entenda que houve erro de 

procedimento por parte da Mesa Moderadora.  

2. Ponto de Informação: movido quando um delegado deseja esclarecer pontos 

técnicos do debate, como regras de discurso, regras de conduta ou regras do 

procedimento de votação.  

Não é necessária votação para a aprovação de um ponto. 
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3. Moção para Suspensão da Sessão*: movida com o propósito de suspender a 

sessão de debate. O horário de reinício da sessão será definido antes que a 

moção entre em processo de votação. Caso aprovada, a lista de oradores é 

suspensa e será retomada do ponto em que foi interrompida ao início da próxima 

seção.  

4. Moção para limitação do tempo de discurso*: movida com o propósito de 

limitar o tempo de discurso dos delegados. O delegado que levantar essa moção 

deverá propor o intervalo de tempo que limitará os discursos. Se aceita pela 

Mesa, essa moção deverá ser debatida por dois delegados, um contrário e outro 

favorável a sua aprovação, antes de submetida à votação. Originalmente, a cada 

um destes dois delegados será disponibilizado um intervalo de noventa segundos 

para a realização de seu discurso. 

5. Moção para Debate Não-Moderado*: movida com o propósito de suspender a 

atuação da Mesa por um período de tempo predeterminado. Se aprovada, essa 

moção suspende a lista de oradores momentaneamente para que os delegados 

possam debater livremente sem a intervenção da Mesa.  

6. Moção para o Reconhecimento de Delegação: moção movida para que a Mesa 

reconheça a presença de uma delegação que tenha chegado após o término da 

contagem dos países presentes. Sem o reconhecimento da Mesa, os delegados 

não poderão inscrever-se na lista de oradores e não terão direito a voto. 

Lembrando que só haverá reconhecimento de delegação até 30 minutos após o 

início da sessão.  

7. Moção para Apresentação de um Projeto de Resolução: após a aprovação da 

Mesa, o projeto de resolução deve ser lido por um de seus signatários e 

submetido à votação. Para tanto, qualquer país signatário desse projeto deve 

mover uma moção para que o mesmo seja lido e debatido.  

 

* - Esta moção deve ser submetida à votação e requer apoio da maioria simples 

(metade mais um) dos delegados presentes para que seja aprovada. 

 

 

 

 

 



 

17 
 

4.4.3. Documentos 
1. Documento de Posição 

No início da primeira sessão, será concedido a cada delegado um determinado 

intervalo de tempo para que seja proferido seu discurso de abertura. Tal discurso deve 

ser baseado em seu Documento de Posição, que deverá ser entregue à Mesa antes do 

início da Sessão I – Revisão de Regras. O Documento de Posição deve ser redigido de 

acordo com a política externa de seu país no que tange ao tema do debate, delineando os 

principais pontos que serão defendidos pelo delegado durante as discussões. 

 

2. Proposta Resolutiva 

No fim das sessões dos dois comitês (tanto CSH quanto CIDI), no dia 16 de 

outubro, os alunos terão de aprovar por unanimidade uma Proposta Resolutiva com o 

seguinte cabeçalho: 

“A COMISSÃO DE SEGURANÇA HEMISFÉRICA da 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS propõe à 

ASSEMBLEIA GERAL:” 

ou 

“O CONSELHO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL da ORGANIZAÇÃO 

DOS ESTADOS AMERICANOS propõe à ASSEMBLEIA 

GERAL:” 

Em seguida a isto deverá vir os pontos que foram aprovados por unanimidade, 

ou seja, por todos os países presentes. Após as sessões de sexta-feira, as Mesas irão 

redigir o Projeto de Resolução que é a junção das duas Propostas Resolutivas. 

 

3. Projeto de resolução 

Após a leitura do projeto, a Mesa abrirá uma lista de oradores especialmente 

destinada aos delegados que queiram formular perguntas ou que desejem o 

esclarecimento de algum ponto específico do projeto proposto. Essa lista especial não 

deverá exceder o número de cinco oradores. 

Antes do processo de votação do projeto de resolução, a Mesa concederá, caso 

algum delegado mova uma moção com essa finalidade, tempo para um debate não-

moderado para que os delegados possam discutir possíveis emendas àquele projeto. As 
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emendas propostas deverão ser encaminhadas à Mesa até o tempo que será determinado 

por esta e serão votadas antes da votação do projeto de resolução. Para aprovar uma 

emenda é necessária a aprovação de 2/3 dos países presentes. 

Para que um projeto de resolução converta-se na Resolução Final da Assembleia 

Geral, requer-se sua aprovação por maioria qualificada, ou seja, aprovação de 2/3 das 

delegações presentes. Caso um projeto de resolução seja rejeitado pela maioria, retoma-

se a lista de oradores e seguem os debates até que outro projeto seja proposto pelos 

delegados. 

 

4. Proposta Resolutiva x Emenda 

As Propostas Resolutivas têm de ser aprovadas por todos os países presentes. 

Caso você proponha um ponto que não seja consenso pode reapresentá-lo como emenda 

na Assembléia Geral, sendo somente necessária a aliança com 2/3 dos países para a 

aprovação deste ponto e não a unanimidade da Proposta Resolutiva. 

 

5. Quorum de aprovação 

 Proposta Resolutiva: TODOS 

 Emenda: 2/3 

 Resolução: 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 

HEMISFÉRICA 
Caráter Propositivo 
Aprovação: todos 

A COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 

HEMISFÉRICA 
Caráter Propositivo 
Aprovação: todos 

 

COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 

HEMISFÉRICA 
Caráter Resolutivo 

Aprovação: 2/3 
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4.5. Certificado 
Obterá certificado de participação no Fórum os delegados que obtiverem pelo 

menos 70% de frequência às sessões e cerimônias. 

 

 

4.6. Premiação 
Os presidentes de Mesa avaliarão cada delegação dentro dos seguintes critérios, 

valendo de 0 a 10: 

1. Performance ativa dos delegados no comitê; 

2. Respeito às regras de conduta e; 

3. Fidelidade à representação da imagem do país e de sua política externa. 

Após o cômputo das notas obtidas nestes “boletins”, as duas delegações que 

tiverem obtido a maior nota geral receberão na Cerimônia de Encerramento, certificado 

de Melhor Delegação além de um kit completo da FISK, patrocinadora do Fórum de 

Discussão Estudantil. Adicionalmente, outras três delegações que tenham tido papel de 

relevância receberão menção oral do Secretariado. 
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5. Onde pesquisar 
Além dos Guias de Estudo preparados os delegados têm de procurar um 

diferencial pesquisando seus países e o tópico do comitê do qual fazem parte. O GEO 

sugere os seguintes websites para iniciar uma boa pesquisa: 

OEA – www.oas.org 

O site da OEA é bastante completo possuindo resoluções que podem ser vistas e 

utilizadas como modelo, e outros documentos diversos. Além disso há uma área onde 

pode se ver vídeos das reuniões. 

Antigua e Barbuda – www.foreignaffairs.gov.ag 

Argentina – www.mrecic.gov.ar 

Bahamas – www.mfabahamas.org 

Barbados – www.foreign.gov.bb 

Belize – www.mfa.gov.bz 

Bolívia – www.rree.gov.bo 

Brasil – www.mre.gov.br 

Canadá – www.dfait-maeci.gc.ca 

Chile – www.minrel.cl 

Colômbia – www.minrelext.gov.co 

Equador – www.mmrree.gov.ec 

El Salvador – www.rree.gov.sv 

Estados Unidos – www.state.gov 

Guatemala – www.minext.gov.gt 

Guiana – www.sndp.org.gy 

Jamaica – www.mfatf.gov.jm 
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México – www.sre.gob.mx 

Nicarágua – www.cancillería.gob.ni 

Panamá – www.mire.gob.pa 

Peru – www.rree.gob.pe 

República Dominicana – www.serex.gov.do 

Trinidad e Tobago – www.foreign.gov.tt 

Uruguai – www.mrree.gub.uy 

Venezuela – www.mre.gov.ve 
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ANEXO 1 - Modelo de Documento de Posição 
República Cooperativa da Guiana 
Comissão de Segurança Hemisférica 

Fórum de Discussão Estudantil – Documento de Posição 

 
Tópico: Reinserção plena de Cuba à Organização dos Estados Americanos 
 

A existência de Cuba, país cujo sistema econômico difere atualmente de todos os 

demais países americanos, faz com que encaremos com preconceito a liberdade e 

autodeterminação dos povos, base do relacionamento entre os Estados da América. 

Frente a tal perspectiva a República Cooperativa da Guiana tem se mostrado 

favorável à reinserção plena da nação cubana às cadeiras desta organização sem 

obrigação alguma de que Cuba mude de regime político. Historicamente é salutável 

dizer que o isolamento que Cuba sofreu desde que optou pelo modo de produção 

socialista somente fortaleceu o regime vigente naquele país, muitas vezes considerado 

anti-democrático por alguns países, e provocou a desunião das nações americanas que 

buscam formas melhores para o desenvolvimento social e econômico geral. Desde 

1972, Cuba tem mantido relações cordiais e de respeito mútuo com os países membros 

da Comunidade do Caribe (CARICOM), incluindo aí a Guiana. Inclusive têm sido 

frutíferas as reuniões conjuntas CARICOM-CUBA que levaram a uma maior 

cooperação regional com a oferta cubana de auxílio médico aos países-membros da 

nossa comunidade de nações. 

Por conta de tais pontos e outros mais que serão oportunamente apresentados 

que a República Cooperativa da Guiana defenderá o direito de Cuba de ser novamente 

um membro pleno da Organização dos Estados Americanos. E conclama aos países que 

compartilham do mesmo pensamento que se juntem a nós para chegarmos à melhor 

resolução possível. 

Cordialmente, 

Caio Palla Marques – 1º ano A 
Mateus Borba Costa – 1º ano B   

 


