
SIMULAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL
INSTRUÇÕES



PROJETO CONECTAS

A Conectas é uma organização não 

governamental que tem como finalidade efetivar 

e ampliar os direitos humanos e combater as 

desigualdades para construir uma sociedade 

justa, livre, e democrática de um olhar do Sul 

Global. Com o objetivo de disseminar para a 

sociedade sobre o mecanismo da RPU e mostrar 

sua importância para discutir a efetivação e 

violação de direitos humanos no país, a Conectas 

implantou esse projeto de Simulação nas 

universidades organizada por Multiplicadores, 

que são responsáveis por organizar e replicar o 

conteúdo aos participantes. 



REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL

A Revisão Periódica Universal (RPU) é 

uma avaliação entre estados 

(governos), ou seja, os estados se 

avaliam mutuamente, quanto a 

situação de direitos humanos, gerando 

um conjunto de recomendações. É um 

processo único que compreende a 

avaliação periódica da situação de 

direitos humanos de todos os 193 

Estados-membros das Nações Unidas. 

A RPU é uma inovação significativa do 

Conselho de Direitos Humanos 

centrada no tratamento igualitário 

para todos os países.



REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL

São 3 os documentos base da 
RPU: 1) relatório oficial enviado 
pelo Estado sob revisão (EsR), 
2) relatório com informações 
dos órgãos e mecanismos da 
ONU sobre o EsR e 3) uma 
compilação preparada pela 
ONU a partir das contribuições 
enviadas pela sociedade civil.



FUNCIONAMENTO DA SIMULAÇÃO

O Brasil será o 

principal ator 

dessa 

simulação.

Fala inicial do 
Presidente da 

sessão
Relatório Oficial

Sociedade Civil 
fazem 

recomendações

Delegações fazem 
recomendações

Delegações se 
inscrevem para 

mais 
recomendações

Delegação do 
Brasil comenta 
recomendações

Brasil vota cada 
uma das 

recomendações
Encerramento



FUNCIONAMENTO DA SIMULAÇÃO

a) Não é permitido interromper ou replicar outra 
delegação em seu momento de fala. Será aberto um 
período para discussão para opiniões posteriormente. 
(Após o encerramento da Simulação)
b) Respeite o tempo determinado para cada delegação. É 
fundamental para que a Simulação ocorra no tempo 
estipulado e todos possam participar. 
c) Cada delegação deverá enviar ao Presidente da Sessão 
as recomendações com o objetivo de produzir de um 
relatório com todas as recomendações da Simulação. 
d) Cada delegação deverá produzir, no mínimo, 5 
recomendações. 

e) Não é permitido ao Brasil, ou outras delegações, 
apontar problemas internos de países. O revisado aqui é o 
Brasil, e este não está na posição de julgar os outros.
f) Do mesmo modo, outras delegações não poderão 
questionar outras, o foco aqui é o Brasil e todo o dialogo 
deve ser focado neste
g) Os delegados devem se ater ao fato de que as 
recomendações devem conter a PE de suas delegações, e 
devem tentar induzir o Brasil a concordar com suas 
perspectivas. (Protagonismo dos Conservadores) 
h)Divirta-se e aprenda muito! :) 



ELABORAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

• Devem ser elaboradas até o dia 

25/11 e enviadas a organização.

• Devem seguir os padrões abordados 

no Guia de Estudos e Guia de 

Instruções para a Simulação

• Pede-se o mínimo de CINCO

recomendações por delegação.



ELABORAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

As recomendação precisam ser:  

• Específica: precisa abordar uma ação bem definida em relação 

ao direito ou violação específica.

• Mensurável: precisa ser uma recomendação que dê para ser 

acompanhada e monitorada 

• Alcançável: precisa ser avaliada a capacidade de um Estado de 

por em prática. Por isso, é aconselhável que vocês produzam uma 

recomendação “passo a passo”.  

• Relevante: a recomendação precisa atingir um ponto crítico de 

direitos humanos violados  

• Prazo: tempo em que uma recomendação será implementada.



EXEMPLOS

• Dar continuidade aos esforços para 

resolver o problema do abuso de 

poder e uso excessivo da força 

(Gana) – Genérica

• Combater efetivamente assassinatos 

arbitrários causados por policiais em 

serviço, particularmente criando uma 

estrutura firme de investigações 

imparciais (Alemanha) - mais 

específica; indica o meio

Na hora de recomendar ou de decidir se 

acata ou não a recomendação, é preciso 

observar a política externa do país e o 

caráter diplomáticos das relações dentro 

do Sistema Internacional.



TÓPICOS PARA POSSÍVEIS RECOMENDAÇÕES

Problemas transversais

Igualdade e não discriminação

Desenvolvimento, meio ambiente e negócios e direitos 

humanos 

Direitos humanos e contraterrorismo

Direitos civis e políticos

Direito à vida, liberdade e segurança da pessoa 

Administração da justiça, incluindo a impunidade e o estado 

de direito 

Liberdades fundamentais e o direito de participar da vida 

pública e política. 

Proibição de todas as formas de escravidão

Direito à privacidade e vida familiar

Direitos econômicos, sociais e culturais

Direito ao trabalho e condições de trabalho justas e 

favoráveis 

Direito à segurança social 

Direito a um padrão de vida adequado 

Direito à saúde 

Direito à educação

Direitos de pessoas ou grupos específicos

Mulher

Crianças

Minorias e pessoas indígenas

Migrantes, refugiados e solicitantes de asilo e pessoas 

internamente deslocadas



LINKS ÚTEIS

http://rpubrasil.conectas.org/

https://www.upr-info.org/en

http://rpubrasil.org/

http://www.observadh.sdh.gov.br/

Você quer RPU @?

@uprinfo

@UN_HRC

@UN_HCHR

#UPR #Brazil

http://rpubrasil.conectas.org/
https://www.upr-info.org/en
http://rpubrasil.org/
http://www.observadh.sdh.gov.br/






DELEGAÇÕES

Delegação 

de Países

Comunidade da Austrália

Confederação Suíça

Estado da Cidade do Vaticano

Estado da Palestina

Estados Unidos da América

Estados Unidos Mexicanos

Reino da Dinamarca

Reino da Espanha

República Argentina

República da África do Sul

República da Índia

República da Indonésia

República do Peru

República Federal da Nigéria

República Francesa

República Helênica da Grécia

República Islâmica do Paquistão

República Oriental do Uruguai

República Popular da China

Sultanato de Omã

Delegações da 

Sociedade Civil

Aliança Nacional LGBTI+

Anistia Internacional

Núcleo Assistencial Anjos da Noite

Associação de Transexuais e 

Travestis de Goiás – Astral

Comissão Pastoral do Imigrante

Comitê Estadual de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas do Estado de 

Goiás

Conectas Direitos Humanos

Movimento Nacional da População 

em Situação de Rua

Núcleo de Estudos sobre 

Criminalidade e Violência – NECRIVI

Olodum

Operação Amazônia Ativa



ONDE TUDO ACONTECE?

Local:

Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal

Data:

Dias 05 E 07 de Dezembro

Horário:

Das 09:45hrs às 12:00hrs


