
 
REGRAS DE INSCRIÇÃO DO XVII FÓRUM FAAP  

 

Informações Gerais 

1. O Fórum FAAP será realizado no campus de São Paulo da Fundação Armando Alvares               

Penteado (FAAP), de 08 a 11 de abril de 2020. 

2. Comitês e temas: 

Comitês Temas 

Assembleia Geral das Nações Unidas 
(AGNU) 

Revisão das Regras de Nelson Mandela 

Comitê de Comunicação (CCOM) Jornalismo no Fórum FAAP 

Conferência das Partes (COP-26) Pauta do COP 26 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU) 

Comitê Histórico - Crise do  
Congo de 1961 

Corte Internacional de Justiça (CIJ) A influência do hackerativismo da Rússia 
nas eleições dos EUA 

Federação Internacional de Futebol 
Associação, (FIFA) 

Diversidade e combate à intolerância no 
mundo esportivo 

Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) 

The excessive use of pesticides: their health 
and export implications 

 Fundo Monetário Internacional (FMI) Guerra comercial entre EUA e China 

 Gabinete dos Estados Unidos da América  
Comitê Histórico - Atentado do 11 de 

setembro 
International Labour Organization 

(ILO) 
Revision of the media professionals risk 
status and its impacts in press freedom 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Acordo UE-MERCOSUL 
Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
O acesso à água e a situação das águas 

subterrâneas 



Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (OMPI) 

Os desafios da pirataria na propriedade 
intelectual 

Organização Mundial do Comércio (OMC) Comércio eletrônico e regulamentações 
Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) Saúde mental dos adolescentes 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) 

Desenvolvimento socioeconômico na região 
do Sahel 

Programa das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos (UNHabitat) 

Desenvolvimento de cidades sustentáveis em 
zonas urbanas superpopulosas 

Programa Espacial das Nações Unidas 
(PENU) Colonização de Marte 

 

3. Serão disponibilizadas 800 (oitocentas) vagas de participação conforme distribuição          

abaixo: 

Comitê Vagas Delegados Idioma 

Assembleia Geral das Nações Unidas     
(AGNU) 

150 Duplas Português 

Comitê de Comunicação (CCOM) 35 Individual Português, Inglês e   
Espanhol 

Conferência das Partes (COP-26) 50 Individual Português 

Conselho de Segurança das Nações Unidas      
(CSNU) 

30 Duplas Português 

Corte Internacional de Justiça (CIJ) 32 Duplas Português 

Federação Internacional de Futebol    
Associação, (FIFA) 

36 Individual Português 

Food and Agriculture Organization of the      
United Nations (FAO) 

49 Individual Inglês 

 Fundo Monetário Internacional (FMI) 47 Individual Português 

 Gabinete dos Estados Unidos da América  17 Individual Português 

International Labour Organization 
(ILO) 

28 Individual Inglês 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 30 Trios Espanhol 

Organização das Nações Unidas para a      
Educação, a Ciência e a Cultura      
(UNESCO) 

45 Individual Português 



Organização Mundial da Propriedade    
Intelectual (OMPI) 

53 Individual Português 

Organização Mundial do Comércio (OMC) 30 Individual Português 

Organização Pan Americana da Saúde     
(OPAS) 

35 Individual Português 

Programa das Nações Unidas para o      
Desenvolvimento (PNUD) 

36 Individual Português 

Programa das Nações Unidas para os      
Assentamentos Humanos (UNHabitat) 

51 Individual Português 

Programa Espacial das Nações Unidas     
(PENU) 

46 Individual Português 

 

Inscrições 

1. As inscrições serão realizadas somente pela internet, por meio do site           

www.faap.br/forum por meio de cadastro e completo preenchimento dos formulários          

eletrônicos. 

1.1. As inscrições serão divididas em 3 (três) etapas, sendo a primeira a inscrição             

do colégio, a segunda a definição dos países e a terceira o cadastro dos              

delegados e o pagamento dos boletos emitidos. 

1.2. São elegíveis para participar do Fórum FAAP alunos matriculados no Ensino           

Médio no ano letivo de 2020.  

1.3. Os alunos inscritos, necessariamente, deverão estar regularmente matriculados        

na instituição de ensino indicada no momento da inscrição. 

1.3.1. O Fórum FAAP reserva o direito de cancelar as inscrições que não            

respeitarem o item acima, bem como de solicitar documentação         

comprobatória do vínculo do aluno com a instituição.  

2. Os colégios devem consultar a matriz delegações antes de prosseguir com a inscrição. 

3. A primeira fase será a inscrição dos colégios, concluída com o pagamento de R$80,00              

de taxa e completo preenchimento dos dados. 

3.1. Na primeira parte deve-se informar os seguintes dados do colégio: Nome           

Fantasia, Razão Social, CNPJ, Endereço, Diretoria, Coordenação do Ensino         

Médio, Site, E-mail e telefone para contato. 

http://www.faap.br/forum


3.2. Na segunda parte deve-se informar os seguintes dados do Professor          

Responsável: Nome, Cargo, E-mail, Telefone e Celular. 

3.2.1. Ressalta-se a diferença entre o Professor Responsável, que fica em          

contato com a Diretoria Executiva do Fórum FAAP, e o Professor           

Conselheiro, que acompanha os alunos de seu colégio. 

3.2.2. O Professor Responsável e o Professor Conselheiro podem        

eventualmente vir a ser a mesma pessoa, mas não é obrigatório 

3.3. Na terceira parte deve-se completar o Questionário de Perfil Acadêmico do           

Colégio. 

3.3.1. Será avaliado no Questionário do Perfil Acadêmico: (1) se o colégio já            

participou de edições anteriores do Fórum FAAP, (2) se o colégio           

participa de outras simulações, (3) se o colégio participa de simulações           

internacionais, (4) se o colégio possui simulação interna, (5) se o           

colégio faz atividades preparatórias para os alunos, (6) qual o tamanho           

da equipe pedagógica que assessora os alunos, (7) qual é a área/quais            

são as área do(s) professor(es) envolvidos na preparação dos alunos, (8)           

qual o tempo dessa preparação, (9) resumo da atividades preparatórias,          

(10) se o colégio custeia a participação dos alunos ou se eles próprios             

custeiam a participação, (11) se o colégio desenvolve atividades         

pedagógicas, filantrópicas ou possui programa de bolsas para alunos de          

baixa renda, (12) se o colégio teria interesse em pleitear vagas cortesia            

para alunos de baixa renda. 

4. A segunda fase deve-se definir o número de delegados por colégio e escolher seus              

países. 

4.1. Após definir o número de delegados, serão disponibilizados as delegações          

disponíveis para os colégios selecionarem, compondo o número exato de          

delegados pré-definidos. 

4.2. A seleção dos países só é confirmada com a conclusão dos procedimentos            

abrindo a próxima tela de inscrição, até lá, outro colégio pode selecionar os             

países que aparecerem. 



5. Com a conclusão dos passos acima, um boleto será gerado com o valor total, contendo               

tanto o valor a ser pago pelos alunos quanto o valor a ser pago pelo colégio. O boleto                  

deverá ser pago em um prazo de 10 dias úteis. 

6. A terceira fase, liberada após a confirmação do pagamento do boleto, abrirá dentro da              

área de login para cadastro dos delegados 

6.1. Deverão-se informar os seguintes dados dos delegados: Nome, Número do RG,           

Série, Data de Nascimento, Nome do Responsável, E-mail, Endereço e          

telefone para contato. Além de carregar uma cópia digital do Formulário de            

Autorização de Participação. 

6.2. O colégio deverá trazer as versões originais do Formulário de Autorização de            

Participação ou enviá-los pelo correio antes do evento. 

6.3. Vale ressaltar que, depois de realizada a primeira parte do processo de            

inscrição, o prazo máximo para a finalização das inscrições será de um mês. 

 

Datas de Inscrições 

 

1. A primeira fase, que terá caráter permanente, começando agora em 2019, iniciará o             

credenciamento dos colégios a partir de 18 de novembro de 2019.  

1.1. As inscrições para a 17a edição serão aceitas até o esgotamento da vagas             

dispostas na 2a fase. Após esse momento, automaticamente o colégio fica           

credenciado para as próximas edições. 

2. A segunda fase terá início em 19 de fevereiro de 2020 e será liberada em três faixas de                  

horário (A = 13h00, B = 15h00, C = 17h00). 

2.1. A definição da faixa de horário será feita a partir da avaliação das respostas              

obtidas pelo Questionário de Perfil Acadêmico do Colégio, sendo A colégios           

com maior estrutura de apoio, experiência e treinamento para os alunos e C             

colégios com menor grau de preparação. 

3. A terceira fase terá início em 20 de fevereiro de 2020 com liberação gradual a partir da                 

confirmação de pagamento dos colégios. Seu encerramento será em 20 de março de             

2020 e colégios que não preencherem os dados dos alunos de forma completa até lá               

irão perder as vagas. 

 



Pagamento 

1. Os pagamentos deverão ser realizados exclusivamente por boleto bancário gerado ao           

final da segunda fase. 

1.1. Os boletos terão um vencimento de 10 dias úteis a partir da data que foram               

gerados. 

1.2. O valor do boleto será uma composição do valor das vagas solicitadas e             

adquiridas pelo colégio, no valor de R$275,00 por aluno, com adicionais de            

R$40,00 por credencial de 4 dias por Professor Conselheiro ou R$20,00 por            

credenciais de um dia por Professor Conselheiro. 

1.2.1. Cada colégio irá ganhar, gratuitamente, apenas 1 credencial, nominal e          

intransferível, para o Professor Conselheiro que      

OBRIGATORIAMENTE acompanha o grupo. Todas as adicionais       

devem ser adquiridas seguindo os valores indicados acima. 

 

Outras Questões 

1. Questões omissas serão tratadas pelo Advisory Board do Fórum FAAP. 

 
São Paulo, 01 de novembro de 2019.  

Prof. Victor Dias Grinberg  
COORDENADOR DE ATIVIDADES DO FÓRUM FAAP  

Em nome da Comissão Organizadora do Fórum FAAP 
 


