
 

Documento de Posição Oficial 
 
Uma parte fundamental do processo de simulação é o Documento de Posição Oficial 

(DPO). Ele é responsável por detalhar as informações do país, histórico e posições 
relacionadas ao tema de cada comitê. Uma cópia do DPO deve ser entregue, de forma 
impressa, no primeiro dia de simulação e cada país deve produzir um DPO para cada 
comitê. 
 

O DPO exige uma boa pesquisa sobre o tema abordado, esse documento é o guia 
dos delegados nos debates. A partir desse documento, o delegado poderá expor as 
diretrizes da política externa de sua representação. Além disso, a confecção do DPO ajuda 
o aluno a se preparar para os debates, fazendo com que coloque todas as informações de 
modo ordenado em sua redação. No entanto, lembre que O DPO deve conter a posição do 
país, e não do delegado que o irá representar. 
 
Conteúdo 
 
 O DPO deve conter: 
 
O histórico do país em relação ao tema; 
As medidas que o país adota sobre o tema; 
Possíveis soluções para a problemática do tema, de acordo com o posicionamento deste; 
Tratados, resoluções, etc, que o país assinou/ratificou relativos ao tema; 
Ações apoiadas e ações vistas com “maus olhos” pelo país; 
Estratégias argumentativas, como por exemplo: estatísticas, falas de líderes do país acerca 
do tema, etc; 
 
Dicas 
 

1. Use uma linguagem simples e objetiva; 
2. Prepare seu DPO com antecedência, para poder lê-lo e relê-lo; 
3. O conteúdo do DPO é uma boa base para um discurso de abertura. 
4. Organize bem suas ideias. 

 
Cabeçalho 
 
Abaixo, temos um exemplo de cabeçalho para o DPO. Note que nele se encontram: 
 

1. O nome oficial do país 
2. O Ministério das Relações Exteriores 
3. O nome do delegado 
4. O nome do Colégio 
5. O brasão das Armas do país 
6. O comitê e a data em que ele ocorreu 
7. O tema 

 

 


