EDITAL DE SELEÇÃO
SIMULADO “UNIÃO EUROPEIA”

OBJETIVO: trata-se de edital destinado à seleção de alunos de graduação e pósgraduação para participar de simulado sobre o processo de negociação no âmbito das
instituições europeias, que ocorrerá em Brasília, entre os dias 08 e 09 de novembro de
2018, no Centro Universitário de Brasília.
DOS PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES:
1. Ser aluno de graduação e/ou pós-graduação stricto sensu dos cursos de Direito,
Relações Internacionais ou áreas afins. Será dada preferência, no caso da graduação,
para alunos do 5º ao 10º período;
2. Possuir conhecimento prévio sobre o funcionamento das instituições da União
Europeia, do processo de negociação e sobre o tema migrações;
3. Possuir proficiência (nível intermediário) em inglês;
4. Possuir capacidade de argumentação, oratória e conhecimento sobre técnicas de
negociação.
Inscrições: até dia 20 de agosto de 2018, junto à Secretaria do curso, ou via e-mail para
o endereço disponibilizado pela instituição inscrita na simulação.
DOCUMENTOS:
1. Formulário contendo nome completo, CPF, RG, número de matrícula e telefone;
2. Indicação do curso e do período;
3. Apresentação de carta com até 2.000 (dois mil) caracteres explicando o interesse em
participar do simulado;
4. Versão simplificada (máximo de duas páginas) do Currículo, contendo informações
pertinentes à vida acadêmica, experiências profissionais e acadêmicas relacionadas com
temas da União Europeia, participação em outros tipos de simulado ou competições
internacionais, conhecimento de língua(s) estrangeira(s) etc.;
Uma vez selecionado, o aluno deverá comprometer-se a:
- Participar de todas as atividades preparatórias realizadas pela instituição e pela
Comissão organizadora;
- Estudar os documentos e os materiais disponibilizados via web para auxiliar na
preparação do simulado;
- Assistir as aulas oferecidas pela instituição sobre a União Europeia (serão fixadas
conforme calendário escolar);
- Assistir e acompanhar as notícias sobre a União Europeia;

- Cumprir o calendário determinado pela Comissão organizadora relativo à entrega de
documentação, especialmente um draft position paper em português ate o dia 19 de
outubro 2018;
- Participar presencialmente do simulado nos dias 08 e 09 de novembro de 2018, em
Brasília, em horário que será determinado.
A Delegação da União Europeia no Brasil arcará com os custos de hospedagem durante
o período do simulado.
Serão selecionados 02 (dois) alunos para participar do simulado, podendo ser um da
graduação e um da pós-graduação, ou ainda, dois da graduação. Cada equipe
representará a instituição no simulado.
A equipe vencedora ganhará uma viagem a Bruxelas (Bélgica) para conhecer as
instituições europeias, ficando a cargo da Delegação da União Europeia no Brasil
determinar o período para sua realização, bem como fixar o roteiro e demais atividades
que serão desenvolvidas durante a viagem.
Os critérios para escolha dos alunos serão: oratória, argumentação, organização e
concatenação de ideias, conhecimento de técnicas de negociação internacional,
conhecimento científico e prático sobre o tema-objeto do caso (União Europeia e
migrações) e habilidade para trabalhar em equipe.
Dúvidas em relação
antonella@oei.org.br
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