
 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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8 Vide O Debatedouro, ano IV, 60ª edição. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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9 MUN: Model United Nations. 
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10 Dentre os clubes nacionais, valem como exemplo o CSOI (Centro de Simulações 

de Organizações Internacionais), na UnB; o IOSC (International Organizations 

Simulation Club), na PUC Minas; o CES (Centro de Estudos e Simulações em 

Relações Internacionais), na Universidade Católica de Goiás (UCG); o NEI 

(Núcleo de Estudos Internacionais), da Faculdade de Direito da USP; o NUSOM 

(Núcleo de Simulações de Organismos Multilaterais – Sérgio Vieira de Mello), na 

Estácio de Sá-RJ, entre vários outros. 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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11
 MINI-ONU e SiNUS, nas edições mais atuais, contaram com estudantes de 

Porto Velho, Natal, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba,  Salvador, Vitória, São Luís 

do Maranhão, além daqueles dos mais variados pontos de Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Brasília. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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