2018

Para 1º a 3º ano

COMITÊS

Imprensa: Jornalismo e Mídias Sociais
O comitê de Imprensa tem o objetivo de realizar a cobertura jornalística do evento por meio da comunicação integrada. Diante disso, assim como na sociedade, a imprensa deve seguir os princípios
do jornalismo: neutralidade, análise criteriosa e apuração correta dos fatos. Os repórteres devem
acompanhar os acontecimentos de todos os comitês da conferência, produzir matérias para os
jornais da simulação, além de desenvolver conteúdo para mídias sociais.

United Nations Security Council: The Conflict between the United
States of America and North Korea
Sixty-five years after the Korean War, the United Nations Security Council (UNSC) gathers
to discuss the increasingly tense relationship between the United States of America and
North Korea. Acknowledging the threat related to nuclear weapons development in both
countries, the UNSC bears the mission of mediating such tense relation in order to maintain international security and peace.

Para 8º ano a 3º ano
Organização Internacional do Trabalho:
Modernização das Metodologias de
Trabalhos e Manutenção das Leis
Trabalhistas
Enquanto a tecnologia e estudos científicos sobre a produtividade descobrem métodos e comportamentos que
aumentam cada vez mais a eficiência e produção no trabalho de qualquer natureza, as leis trabalhistas devem
tentar refletir essas mudanças e atualizações. Em pleno
século XXI, muitas legislações andam na contramão do
que esses estudos pregam e muitas empresas aplicam,
inovando não só o mercado, mas a qualidade no ambiente de trabalho. Dessa maneira, a Organização Internacional do Trabalho busca discutir parâmetros mínimos que
devem ser aplicados para garantir melhor produtividade
e qualidade do ambiente de trabalho, tanto no setor privado, quanto no governo.

Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente: Prevenção de
Desastres Naturais
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) é a agência das Nações Unidas (ONU) que
busca promover a preservação do meio ambiente e o
uso sustentável de seus recursos. O PNUMA discutirá o
desastre de Mariana ocorrido em novembro de 2015,
quando a barragem do Fundão e do Santarém, construídas pela empresa SAMARCO, romperam. Este comitê deverá estudar os impactos desta tragédia ambiental sem precedentes e estabelecer medidas para
a prevenção e administração de riscos ambientais, visando sempre a harmonia entre o meio ambiente, os
direitos humanos e o desenvolvimento sustentável.

Conselho Europeu: Políticas Migratórias Europeias no Contexto de
Crise de Refugiados
Fundada em 1993, a União Europeia é uma união econômica e política entre países europeus
que objetiva manter e consolidar a paz, a partir da diplomacia. A União Europeia debaterá formas para a região enfrentar a crise dos refugiados, que teve seu auge em 2015. Dada a proximidade com a região do conflito, a Europa é o destino de refugiados provenientes, principalmente, da Síria e seus arredores. Neste cenário, faz-se necessário discutir
políticas que deverão ser adotadas para lidar com a situação.

2018

TREINAMENTOS
04/08

18/08

Treinamento 1
8h às 12h

Treinamento 2
8h às 12h

22/08
Encontro para
organização da
Noite Cultural
14h às 16h

25/08
Treinamento 3
8h às 12h

Todos os treinamentos
serão realizados no
Colégio Mackenzie

EVENTO
30 e 31 de agosto;
1 de setembro.

Inscrição e recebimento no Mackenzie:

28 e 29/06

das 12h30 às 14h00
Em frente à coordenação
do Ensino Médio

Investimento
R$ 150,00

Após essas datas, o recebimento será efetuado no escritório
do Instituto Bicho da Terra, localizado no endereço:
SMAS Trecho 3, Edifício The Union, Bloco B2, sala 23/123.
Contato: atendimento1@bichodaterra.com.br ou 3222-0545

