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O UFRGSMUNDI é um modelo de simulação das Nações Unidas, que ocorre todos os anos desde 2012. No 

ano de 2016, ocorrerá a quinta edição do projeto, que é organizado por mais de oitenta alunos de graduação de cursos 

como Relações Internacionais, Direito, Economia e Jornalismo da UFRGS. O UFRGSMUNDI é preparado durante 

todo o ano, e encerrado num fim de semana, em que cerca de quatrocentos alunos de Ensino Médio, das redes pública 

e privada do Rio Grande do Sul, vão até a Faculdade de Ciências Econômicas para simularem reuniões de órgãos 

ligados à Organização das Nações Unidas (ONU) e a organizações regionais, como a Organização dos Estados 

Americanos e a União Africana. O objetivo geral desse projeto de extensão é democratizar o ensino de Relações 

Internacionais, devolvendo para a sociedade – e de forma específica para os alunos de Ensino Médio do Rio Grande 

do Sul – aquilo que é investido nos estudantes da UFRGS. Os objetivos específicos se relacionam com (I) a 

organização de um modelo de simulação da ONU acessível; (II) a discussão, de forma didática, de assuntos 

importantes para a história e atualidade internacionais; (III) o desenvolvimento, no aluno participante, de habilidades 

de oratória, liderança e negociação; e (IV) a aplicação, por parte dos alunos da UFRGS organizadores do projeto, de 

conhecimentos adquiridos no Ensino e na Pesquisa para a elaboração de guias de estudo que auxiliam nos debates. A 

metodologia utilizada no projeto é justamente a simulação, realizada entre os alunos de Ensino Médio e orientada 

pelos alunos universitários. Ao final do evento, os alunos devem redigir, em conjunto, uma resolução. Esse documento 

deve refletir as discussões feitas durante os debates e demonstrar as soluções que os alunos encontraram para os 

problemas discutidos. Essa resolução é o processo avaliativo que demonstra o aprendizado adquirido durante a 

participação no projeto. Além do evento em si, o UFRGSMUNDI ainda possui diversas etapas preparatórias. A 

primeira diz respeito ao planejamento e organização do evento, quando os alunos da UFRGS elaboram os guias de 

estudo e preparam a infraestrutura para receber os estudantes. A segunda é um ciclo de palestras, direcionada para 

estudantes de ensino médio e vestibulandos, que ocorre em maio e aborda assuntos em voga das diversas regiões do 

mundo. A terceira é uma aula preparatória, que ocorre em setembro e tem como objetivo explicar os assuntos a serem 

debatidos no evento para os alunos. É nessa aula que o aluno recebe seu guia de estudos (impresso, em formato de 

livro) e tem a oportunidade de se preparar para a simulação. Por fim, a quarta e última etapa é o evento em si, que em 

2016 ocorrerá nos dias 8 e 9 de outubro. Durante esses dois dias, divididos em doze comitês, os alunos de Ensino 

Médio discutirão e tentarão chegar a consensos para resolver problemas nacionais, regionais e internacionais.  
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