Os membros do Centro de Pesquisa e Simulação Olga Benário, por intermédio do
Secretariado responsável pela terceira edição do Goiás Model Of United Nations, o
GOMUN, no intuito de manter para com a comunidade o respeito e a transparência
necessários aos expectantes do evento em questão, vêm a público reportar o
cancelamento do GOMUN para o ano de 2019.
Durante o ano de 2019, as atividades do Centro de Pesquisa e Simulação Olga
Benário (CPS Olga Benário) foram realizadas, tal como exequível, como previsto no
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www.gomun.com.br), que norteia as atividades do Centro. Com sucesso, ao longo deste
ano, a Gestão do CPS Olga Benário esteve realizando as mais diversas atividades
almejando a plena execução do III GOMUN, que seria dedicado simbolicamente à luta
das mulheres, através da máxima “Juntas pela Liberdade”. Exempli gratia, divulgouse periodicamente em nas redes sociais da Instituição e do Evento, figuras históricas de
mulheres que deixaram grandes contribuições sociais, culturais e científicas a
humanidade. Outros Models of United Nations (MUN’s) foram divulgados e contatados ao
longo do ano. As delegações da UFG que estiveram presentes nestes eventos e em
outros, como no 1º Simpósio Internacional “A importância da mulher na construção de

um parlamento democrático”, foram organizadas a partir do CPS Olga Benário e
Instituições de apoio. Tão logo, foram promovidos e divulgados internamente
treinamentos de normalização de trabalhos acadêmicos em parceria com a Biblioteca
Central da Universidade Federal de Goiás (UFG), diversas simulações internas na

Universidade e inúmeras movimentações na popularização de eventos, cursos de
formação, voluntariados e outras atividades frutíferas na vida em comunidade, com
enfoque na luta das mulheres. Outras atividades de apoio acadêmico e científico foram
desenvolvidos internamente. Diversas parcerias foram firmadas ao longo do tempo, verbi
gratia, o evento em questão foi apreciado pela Prefeitura de Goiânia como um evento
inovador no cenário goiano.

No entanto, a alocação do evento tradicionalmente fornecida pela Universidade
Federal de Goiás, e que é de suma importância na realização do mesmo, não foi
efetivada. De início, a situação orçamentária da UFG contribuiu para que a Faculdade
de Direito não disponibilizasse a devida estrutura para a realização do evento.
Inicialmente, por exemplo, o CPS Olga Benário responsabilizou-se pela contratação da
segurança do evento, que não estaria disponível através da UFG. Seguidamente, outros
impasses foram experimentados de forma que os espaços da UFG ficassem de
impossibilitada utilização nos dias propostos para o evento. Ainda assim, buscou-se
alternativas junto aos patrocinadores e outras instituições de ensino. No entanto, não
sendo viável a locação de espaço para realização do evento há pouco mais de um mês da
data prevista da sua terceira edição, o GOMUN sofrerá com o cancelamento da sua
próxima edição na data divulgada de 14 de novembro de 2019 a 17 de novembro de
2019. Desta forma, a terceira edição do evento será adiada ainda sem data prevista. É

devido acentuar que quaisquer questões adicionais que porventura surjam dos
expectantes do evento, poderão ser sanadas através do e-mail: simulacaoufg@gmail.com.
Com o intuito de dar continuidade às atividades do Centro, a atual Gestão sonda
as possibilidades de arrecadação de fundos e demais mobilizações necessárias para
garantir a realização do evento em um futuro próximo, diminuindo as imprevisibilidades
decorrentes do atual contexto político de incertezas que se aprofunda não só na
Universidade Federal de Goiás, mas de modo geral, nas diversas Instituições Federais de
Ensino do país. As demais atividades do Centro, naturalmente, permanecerão sob os
esforços da atual Gestão até o final deste ano. Na certeza da compreensão de todas e
todos, assinam aos sete de outubro de dois mil e dezenove:
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