Nome oficial do país ou organização
Nome completo da delegada
Nome completo do comitê (SIGLA)
Tema do comitê

O Documento de Posição Oficial (DPO) apresenta a posição defendida por
cada membro do comitê, permitindo o conhecimento geral das posições de
todos e facilitando alianças, críticas ou retaliações. Assim, você, como delegada,
deve escrever seu DPO deixando clara para todos os demais a posição do seu
país ou organização, lembrando de sempre manter as relações diplomáticas em
mente. É essencial que sua posição esteja de acordo com as diretrizes da
organização. Este documento deve ter uma página de extensão e deve seguir o
modelo apresentado abaixo. Importante: o DPO não deve apresentar imagens,
gráficos ou outras mídias fora o texto escrito. Lembre-se de adicionar seu DPO
em .pdf ao Drive do seu comitê no primeiro dia de simulação, após ele ser
passado a vocês, nomeado como [SiNUS 2020}[Comitê] Delegação.
1º parágrafo: É a apresentação do país ou da organização representada e deve
conter a missão e a visão geral da sua representação, seus valores e o que ela
defende em um sentido amplo. Aborde fatos relevantes sobre sua representação
e o comitê e como esses se relacionam. Cite também fatos históricos que
marcaram a representação e como ela se porta internacionalmente no tema e nas
relações internacionais como um todo.
2º parágrafo: Escreva sobre a política externa da sua representação em relação
ao tema do comitê, bem como sobre as ações empreendidas por ela. Qual o
entendimento da sua representação sobre o tema do comitê? Tente responder à
pergunta de como ele trata a questão discutida, quais êxitos obteve e quais
problemas ainda precisam ser solucionados.
3º parágrafo: No âmbito de discussão internacional sobre o tema, qual o papel da
sua organização? O que ela tem defendido ao longo dos anos? Que medidas ela
já tomou? Que influências têm sobre os tomadores de decisões? Já assinou
alguma convenção ou tratado sobre o assunto? Que correntes de pensamento
ela buscou seguir em suas ações? Outras organizações ou países fazem o mesmo
que o seu? Quem são seus parceiros e quais são as principais iniciativas de
cooperação?

4º parágrafo: Qual a posição que será defendida nesse comitê específico por sua
organização? Ela seguirá uma linha de pensamento conjunta com outras
organizações e países ou se manterá mais individualista nas suas decisões? Quais
objetivos buscará? Fale sobre recomendações que a sua organização faz ao
comitê e às outras organizações e países presentes e o que ela espera do debate.
5º parágrafo: Caso deseje, faça considerações finais.

_________________________________________
Nome completo da delegada
Cargo ocupado (Exemplo: Representante da Organização/País X no Comitê X)

