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INSTRUÇÕES 

 
O DPO é um documento redigido pelo embaixador de um país, ou representante de uma 

organização, no qual é apresentado o posicionamento oficial que o país ou organização 

que ele representa perante um determinado tema. No caso do nosso comitê, é sobre 

recrutamento ou uso de crianças como soldados. No documento deve conter o que ele 

defende, o que ele discorda, quem ele apoia, quais suas prerrogativas, o que o seu país 

espera, como seu país se insere no comitê, dentre outras informações relevantes.  

 

Entendi. Mas para que isso serve?  

 

O DPO serve para orientar todos os delegados presentes em um comitê. Eles ficarão 

disponíveis durante todo o tempo de debate para que todos os outros delegados consultem 

caso queiram entender, conhecer ou relembrar o posicionamento de alguma outra 

delegação. Serve para que vocês saibam quem tem o mesmo posicionamento que a sua 

delegação para, quem sabe, formarem alianças dentro do comitê, ou para descobrir quem 

defende posições contrárias à sua, ou ainda, quem está fugindo de sua política externa.  

 

Ah sim! Mas e agora? Como eu produzo o meu DPO?  

 

Calma! Pode parecer complicado, mas é bem simples, na verdade. O primeiro passo é ler 

atentamente o Guia de Estudos do comitê, para ficar por dentro do tema que iremos 

discutir. Os posts do blog e os dossiês também são excelentes bases para a produção do 

seu documento. Além disso, é necessário realizar uma pesquisa sobre a posição tomada 

pelo seu país ou organização frente ao nosso tema. Entendeu tudo sobre o tema e sobre a 

política adotada pelo seu país em relação a ele? Mãos à obra!  

 

O DPO deverá conter apenas uma página, em fonte Times New Roman, ou Arial, 

tamanho 12. O cabeçalho deverá conter seu nome, escola, delegação, comitê, o brasão 

do seu país e a bandeira, ou a logomarca, no caso de Organismos Internacionais, nos 

cantos do cabeçalho. Comece com uma breve introdução sobre o seu país e depois 

explique detalhadamente qual a posição do seu país sobre o recrutamento ou uso das 

crianças como soldados. Seu país defende o recrutamento ou é contra? Ele tem recrutado 

crianças no próprio exército? O governo toma alguma ação para que isso não aconteça? 

Por quê? Ele tem controle sobre as crianças recrutadas por milícias e grupos armados? 

Ajuda países que existem casos recorrentes? Possui algum tipo de política voltada para 

isso? Programas de reinserção e integração? O que seu país espera das discussões do 

nosso comitê? Responda à estas e outras perguntas que sejam importantes para entender 

qual a real posição da política externa do país em relação ao tema, para que fique claro 

para as outras delegações e tenhamos um bom debate.  


