
Em sua sétima edição, 
O 6º OBJETIVO DO MILÊNIO 
é tema de exame no Fórum FAAP 
de Desenvolvimento

FÓRUM
0

2
2

Uma vez mais, o campus da FAAP de Ribeirão 
Preto passou por três dias de intensa movi-
mentação. De 19 a 21 de setembro de 2013, 
foi realizada a sétima edição do Fórum FAAP 
de Desenvolvimento, que, a exemplo do que 
vem ocorrendo desde 2007, propicia aos 
seus participantes uma ampla reflexão sobre 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs) estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).
Cerca de 60 estudantes de ensino médio de 
Ribeirão Preto, de São Carlos e de Pontal pude-
ram debater o sexto dos oito ODMs – Combater o HIV/
AIDS, a malária e outras doenças –, tomando parte 
da sétima edição do Fórum FAAP de Desenvolvimento, 
uma simulação de assembleia das Nações Unidas em 
que os estudantes atuam como diplomatas, defendendo 
as posições dos países para os quais foram previamen-
te escolhidos. Para tanto, recebem, antecipadamente, 

orientação sobre as fontes de pesquisa mais 
indicadas, num guia de estudo que lhes é 
disponibilizado ao se inscreverem. Recebem 
também orientação de professores indicados 
por suas escolas para atuarem como conse-
lheiros, acompanhando-os antes e durante a 
fase de simulação.
Alunos do curso de Relações Internacionais 
(RI) da FAAP atuam na organização do evento 
e como diretores dos grupos de trabalho, como 
se fossem diretores de comitês nas reuniões 
da ONU ou de outras instituições multilaterais. 

O evento tem o apoio das diretorias da FAAP e da Facul-
dade de Economia.

CERIMÔNIA DE ABERTURA
O vice-diretor da Faculdade de Economia, professor Luiz 
Alberto Machado, foi o condutor da cerimônia de abertura 
da sétima edição do Fórum FAAP de Desenvolvimento. 

A tradicional foto de todos os participantes do Fórum FAAP 
de Desenvolvimento na entrada da FAAP de Ribeirão Preto.



Depois de dar as boas-vindas aos delegados inscritos, aos 
professores conselheiros das escolas participantes, aos 
membros do staff e aos demais presentes, ele convidou 
para comporem a mesa diretora dos trabalhos o profes-
sor José Maria Rodriguez Ramos, editor da Revista de 
Economia & Relações Internacionais, e o palestrante da 
noite, doutor Gilson Freitas da Silva, médico infectologista 
formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e professor 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Ribeirão 
Preto (UNAERP). Foi registrada também a presença do 
professor José Eduardo Chúfalo, médico especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Fetal e Ultrassono-
grafia, que foi o palestrante da cerimônia de abertura da 
sexta edição em 2012.
Em seu depoimento, o prof. José Maria Rodriguez Ramos 
fez um breve relato da história do Fórum FAAP de Desen-
volvimento, lembrando que na primeira edição, realizada 
em 2007, foram simulados os oito ODMs, a fim de que 

se tivesse uma visão geral desta iniciativa das Nações 
Unidas. Na ocasião, cada um dos quatro grupos de tra-
balho em que os participantes foram divididos debateu 
dois dos oito ODMs.
Ficou definido, naquela ocasião, que nos anos seguintes o 
Fórum focalizaria, a cada ano, um dos ODMs, de tal forma 
que o oitavo objetivo será simulado em 2015, ano em que 
as metas e os ODMs deverão ser atingidos.
Nesse sentido, de 2008 a 2012 foram simulados os 
seguintes Objetivos:
• 2008 – Erradicar a extrema pobreza e a fome.
• 2009 – Atingir o ensino básico universal.
• 2010 – Promover a igualdade de gênero e a autonomia 
das mulheres.
• 2011 – Reduzir a mortalidade infantil.
• 2012 – Melhorar a saúde materna.

Prosseguindo em sua fala, o prof. José Maria Rodriguez 
Ramos realçou a importância dos modelos de simulação 

Professor José Maria Rodriguez Ramos, editor da 
Revista de Economia & Relações Internacionais, 
em seu pronunciamento na abertura do VII Fórum 
FAAP de Desenvolvimento. 

A partir da esquerda, os professores José Eduardo Chúfalo, Guilherme Vieira, José Maria 
Rodriguez Ramos, Gilson Freitas da Silva e Luiz Alberto Machado, momentos após o 
encerramento da cerimônia de abertura do VII Fórum FAAP de Desenvolvimento. 

Doutor Gilson Freitas da Silva, professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), durante a sua apresen-
tação, na inauguração do VII Fórum FAAP de Desenvolvimento.

Guilherme Vieira, 
ex-secretário-geral 
do Fórum FAAP de 
Discussão Estudantil 
e integrante da Co-
missão Organizadora 
do VII Fórum FAAP de 
Desenvolvimento, abre 
oficialmente o evento. 
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para a formação dos alunos de ensino médio. Nesse 
aspecto, destacou a importância do Fórum como expe-
riência didática para a formação acadêmica dos alunos. 
Através dela exercitam a capacidade de negociar e propor 
soluções para os desafios de cumprir as metas propostas 
pelo sexto ODM.
Para chegar a uma proposta de resolução, os alunos 
precisam desenvolver algumas habilidades e qualidades, 
principalmente para falar em público. Uma delas é a 
dialética, que no sentido clássico, originário da Grécia 
antiga, é a arte do diálogo. Outra é a oratória, que é a 
arte de falar em público. Os delegados precisam intervir 
com frequência nos seus comitês, expondo suas ideias 
e propostas. Por último, também precisam exercitar-se 
na arte da retórica, pois não basta somente falar, é ne-
cessário persuadir e convencer. A arte de argumentar e 
convencer pela exposição das próprias ideias é a retórica. 
O Fórum FAAP de Desenvolvimento proporciona aos 
alunos uma experiência única de exercitar-se nas artes 
da dialética, da oratória e da retórica, além de exigir 
capacidade de redigir propostas e de negociar acordos, 
em um clima de respeito e civilidade. Mesmo que as 
resoluções do Fórum não sejam implementadas, o diag-
nóstico e as convicções que os alunos carregam consigo 

durante esses dias são uma semente para o dia em que, 
de fato, possam influenciar nas políticas públicas e na 
vida do mundo. 
O prof. Gilson Freitas da Silva, por sua vez, fez uma expo-
sição extremamente didática sobre o sexto ODM, optando 
por uma explicação em separado envolvendo as seguintes 
doenças: tuberculose, malária, HIV/AIDS, hanseníase e 
dengue. Para cada uma delas, fez uma descrição deta-
lhada sobre a situação atual no mundo e no Brasil, as 
principais causas, as ações em curso e as expectativas 
de que sejam alcançadas as metas definidas pela ONU. 
Encerrando a solenidade, o prof. José Maria Rodriguez 
Ramos renovou o agradecimento à presença de todos, 
convidando-os para um coquetel de confraternização.

A SIMULAÇÃO
Para a simulação deste sexto ODM, Combater o HIV/
AIDS, a malária e outras doenças, os estudantes, atu-
ando como delegados dos diferentes países, foram subdi-
vididos em quatro grupos de trabalho (GTs) (ver Tabela 1):
O staff contou ainda com a participação de José Vilches, 
que foi responsável pela produção das três edições 
do jornal do evento, distribuídas aos participantes no 
encerramento das atividades de cada dia do Fórum, e 

GRUPOS DE 
TRABALHO (GT)

TEMAS DIRETORES

GT 1
Fortalecendo e criando políticas públicas para o combate  
e a prevenção do vírus HIV, da malária e da tuberculose.

Raquel Pereira Silva Dell’Agli 
e Giuliano Guidi Braga

GT 2
Buscando maneiras de prevenir o vírus HIV, a malária  
e a tuberculose.

Kaike Boni e Rennier Caselli 
Tavares Almeida Zecca

GT 3
Buscando maneiras de combater o vírus HIV, a malária  
e a tuberculose.

Victor Dias Grinberg, Letícia Astolfi 
Santana e Julia Borges

GT 4
Fortalecendo a educação e o envolvimento da sociedade  
civil com relação ao vírus HIV, à malária e à tuberculose.

Karina Calandrin, Júlio César 
Bardini Cuginotti e Jéssica Tozatti
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ERRADICAR A EXTREMA 
POBREZA E A FOME

MELHORAR A 
SAÚDE MATERNA

PROMOVER A IGUALDADE 
DE GÊNERO E A AUTONOMIA

DAS MULHERES
ATINGIR O ENSINO 
BÁSICO UNIVERSAL

COMBATER O HIV / AIDS,
A MALÁRIA E OUTRAS 

DOENÇAS

GARANTIR A 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

ESTABELECER UMA PAR-
CERIA MUNDIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO

REDUZIR A
MORTALIDADE INFANTIL

Tabela 1



coordenou as atividades administrativas sob a supervisão 
geral de Guilherme Vieira, aluno do último semestre do 
curso de RI e ex-secretário-geral do Fórum FAAP de Dis-
cussão Estudantil, que é realizado no primeiro semestre 
em São Paulo, com a participação de aproximadamente 
400 delegados. 
Depois de passarem por uma revisão de regras dentro 
de seus respectivos GTs na tarde da quinta-feira, os 
delegados debateram nos dois períodos da sexta-feira, 
dia 21, e votaram os documentos na primeira parte da 
manhã do sábado, dia 22. Além de exercitarem seus co-
nhecimentos, os participantes tiveram oportunidade de 
desenvolver outras habilidades e competências, entre as 
quais o trabalho em equipe, a tolerância, a capacidade de 
negociação, a liderança, a cidadania, a ética e o respeito.
Seguem-se alguns detalhes do andamento dos quatro 
GTs durante o processo de elaboração das propostas 
de resoluções.

GRUPO DE TRABALHO 1
A proposta de resolução 
do GT1 foi dividida em três 
tópicos: educação, saúde e 
infraestrutura. Com relação à 
educação, a principal medida 
adotada foi a conscientização 
da população, buscando dis-
seminar as informações, prin-
cipalmente nos países menos 
desenvolvidos. Em relação à 
saúde, os países propuseram 
a distribuição de vacinas e 
disseminação de postos de 
saúde nas regiões de risco. 
Finalizando a resolução, no 
campo da infraestrutura, 
foi proposta a melhoria nas 
estradas e nos meios de 

transporte para facilitar o acesso aos medicamentos e 
médicos especializados na prevenção e tratamento da 
AIDS, malária e tuberculose.

GRUPO DE TRABALHO 2
A proposta de resolução do GT2, refletindo o mais puro 
esforço de seus delegados, decidiu-se por uma ação 
multilateral para prevenir a proliferação das doenças 
tratadas (HIV, malária e tuberculose), usando, para tal, 
todos os recursos disponíveis.

GRUPO DE TRABALHO 3
Para combater o HIV/AIDS, a malária e a tuberculose, o GT3 
focou sua proposta na ampliação dos atuais projetos que 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) realiza em parceria com outros organismos interna-
cionais. Ficou estabelecida a criação de um centro de pes-
quisas, incentivo a assistências bilaterais, além das parcerias 
no nível governamental, no setor privado e na sociedade civil. 

Prof. Gustavo Bueno e  a delegação do Colégio FAAP de Ribeirão Preto. 

Prof. Edson Messias do Nascimento (à direita), com os integrantes da delegação 
da E. E. Yolanda Luiz Schieri, da cidade de Pontal, em sua primeira experiência 
em modelos de simulação, representando Bangladesh.

Profa. Vera Borges com parte da delegação do Colégio Santos Dumont, de 
Ribeirão Preto, que participa desde a primeira edição do Fórum FAAP de 
Desenvolvimento.
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Depoimento do professor conselheiro 
Edson Messias do Nascimento
EE Profa. Yolanda Luiz Sicchieri, de Pontal (SP)

Finalizando, a questão das patentes de medicamentos, tão 
discutida pela Organização Mundial do Comércio (OMC), 
será novamente recomendada ao organismo. 

GRUPO DE TRABALHO 4
A resolução foi redigida em conjunto pelos delegados, em 
um debate intenso e envolvente. Levando em considera-
ção o que foi debatido ao longo das sessões anteriores 
do Fórum, a resolução versa sobre campanhas de cons-
cientização para prevenção das doenças e intercâmbio 
de informação e tecnologia entre os países.

Na edição deste ano participaram os seguintes colégios:
• Colégio FAAP, de Ribeirão Preto.
• Collegium Sapiens, de São Carlos. 
• Escola Estadual Alberto Santos Dumont, de Ribeirão Preto.
• Escola Estadual Profa. Yolanda Luiz Sicchieri, de Pontal.

DEBUTANTE
Os alunos da Escola Estadual Profa. Yolanda Luiz Sicchie-
ri, da cidade de Pontal, localizada a cerca de 40 quilôme-
tros de Ribeirão Preto, tiveram oportunidade de participar, 
pela primeira vez, do Fórum FAAP de Desenvolvimento, 
com um grupo de 4 alunos, representando Bangladesh.
O professor conselheiro Edson Messias do Nascimento, 
responsável pela inscrição dos delegados, expressou sua 
alegria por ter proporcionado esta oportunidade a seus 
alunos e, diante do entusiasmo dos mesmos, assegurou 
que na edição do ano que vem a escola estará presente 
com uma delegação bem maior.

Participar do Fórum FAAP de Desenvolvimento, em sua 
7ª edição, possibilitou aos alunos uma simulação do 
real envolvimento em práticas cidadãs bem-sucedidas. 
Representar uma nação da ONU (que por vezes lhes 
seja desconhecida), com suas características, expecta-
tivas, fatores dificultadores e facilitadores com relação 
ao sexto ODM – Combater o HIV/AIDS, a malária e 
outras doenças – e, a partir desta 
premissa, suscitar discussões com o 
objetivo de buscar possíveis soluções 
para os desafios apresentados não 
se trata de tarefa fácil. Presenciar 
em estudantes do ensino médio das 
escolas participantes a dedicação 
e empenho nas pesquisas sobre o 
país que representam, a busca por 
argumentos sobre as possibilidades 
de relações positivas com os demais 
países, em negociações sobre como 
“atacar” o problema e resolvê-lo foi 
muito prazeroso e valioso como ins-
trumento pedagógico.

Todo o processo do Fórum promove 
um contexto de evolução da educa-
ção e, neste aspecto, o aluno que se 

torna efetivo ator de sua aprendizagem, toma-a para si: a 
partir deste evento, certamente serão capazes de resolver 
diversos conflitos que porventura surjam futuramente 
em suas vidas...

Como delegados de seus países, os alunos tomam para si 
as vicissitudes próprias destas nações e iniciam negocia-

ções que visam à melhoria do mundo; 
têm, portanto, exacerbada a sua im-
portância como cidadãos do mundo: 
a exposição de seus problemas ou 
potencialidades, a argumentação, a 
retórica, os discursos de negociações 
por acordos que possam minimizar 
ou extinguir tais problemas, todo 
o conjunto de ações dos diferentes 
grupos de trabalho edificam e con-
solidam nestes adolescentes a noção 
de pertinência esperada em todo 
cidadão.

Fica aqui o agradecimento à coorde-
nação do evento pela oportunidade 
de participarmos e também a afirma-
ção de que no próximo ano estaremos 
presentes!Prof. Edson Messias do Nascimento.



Delegados do GT 3 em processo de votação.

Componentes do GT1, que teve como diretores 
Raquel Pereira Silva Dell’Agli e Giuliano Guidi Braga. GT2, dirigido por Kaike Boni e Reinnier Caselli Tavares de Almeida Zecca.

Integrantes do GT3, com os diretores Victor Dias 
Grinberg, Leticia Astolfi Santana e Julia Borges.

Os diretores Karina Calandrin, Júlio César Bardin Cuginotti 
e Jéssica Tozatti posam ao lado dos delegados do GT4.
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ENCERRAMENTO
A cerimônia de encerramento foi conduzida pelo prof. 
Luiz Alberto Machado e contou com os depoimentos de 
quatro diretores dos GTs: Raquel Pereira Dell’Agli, do GT1, 
Rennier Caselli, do GT2, Victor Dias Grinberg, do GT3 e 
Karina Calandrin, do GT4.
Os quatro diretores destacaram o elevado comprometi-
mento dos delegados de seus respectivos GTs e afirma-
ram que, embora fossem em sua grande maioria estre-
antes em modelos de simulação, superaram amplamente 

as expectativas, quer pelo preparo anterior, quer pelo 
amadurecimento durante as sessões de trabalho. Todos 
reconheceram também que isso só foi possível graças à 
eficiência e dedicação dos professores conselheiros, que 
não medem esforços no sentido de garantir as melhores 
condições à participação de seus alunos.
O depoimento da aluna de RI Raquel Pereira Dell’Agli, que 
atuou como diretora do GT1, reflete, de certa forma, o 
sentimento geral de todos os diretores. 

Depoimento de Raquel Pereira Silva Dell’Agli, 
aluna do quinto semestre de Relações Internacionais e diretora do Grupo de Trabalho 1

Participei como diretora acadêmica, 
junto com Giuliano Braga (quarto 
semestre de RI), no GT 1 (Fortalecen-
do e criando políticas públicas para o 
combate e a prevenção do vírus HIV, 
da malária e da tuberculose) do Fó-
rum FAAP de Desenvolvimento 2013. 
A grande maioria dos delegados era 
principiante em simulações. Portanto, 
nós, diretores, procuramos incentivá-
-los da melhor forma possível para 
que todos tivessem uma experiência 
memorável, que transcendesse a 
formulação de uma proposta de re-
solução, tarefa essa que foi cumprida 
com sucesso pelos grupos. 

Acredito que o que há de mais rico 
a ser levado do Fórum FAAP vai além 
da experiência acadêmica do exercitar 
a oratória, a retórica e a dialética. O 
Fórum FAAP proporciona a todos os 
envolvidos um sentimento de que 
há algo maior para o qual devemos 
trabalhar, algo que deveria, ao me-
nos, estar acima de toda e qualquer 
divergência entre países, nações e 
culturas. Ver cada GT se debruçar 
sobre questões tão sérias e atuais, 
como a prática de alcançar os ODMs, 
foi algo inspirador e incrivelmente sa-
tisfatório. Mais uma vez me apaixono 
pelo evento. 

Na plenária final, os diretores Raquel Pereira Silva Dell’Agli, Rennier Caselli, Victor Dias Grinberg e Karina Calandrin fizeram um relato do desenrolar dos traba-
lhos em seus respectivos GTs.

Raquel Pereira Silva Dell’Agli.



Em seu pronunciamento final, o 
prof. Luiz Alberto Machado subli-
nhou a importância do tema deste 
ano, Combater a AIDS, malária 
e outras doenças, e convidou os 
alunos e professores a estarem 
presentes na oitava edição do 
Fórum FAAP de Desenvolvimento, 
a ser realizada em 2014, quando 
será debatido o sétimo ODM, 
Garantir a sustentabilidade 
ambiental, tema que deverá 
despertar enorme interesse por 
envolver questões relacionadas à 
qualidade de vida e à preservação 
do meio ambiente. 

O staff do VII Fórum FAAP de Desenvolvimento: (da esquerda para a direita) Atrás: Kaike Boni, Guilherme Vieira, prof. Luiz Alberto Machado, Rennier Ca-
selli, prof. José Maria Rodriguez Ramos, Victor Dias Grinberg e Júlio César Bardin Cuginotti. Na frente: José Vilches, Raquel Pereira Silva Dell’Agli, Jéssica 
Tozatti, Karina Calandrin, Julia Borges, Giuliano Guidi Braga e Leticia Astolfi Santana.

Prof. Luiz Alberto Machado, 
vice-diretor da Faculdade 
de Economia, encerra os 
trabalhos do VII Fórum FAAP 
de Desenvolvimento.

Delegados, professores conselheiros e staff logo após a solenidade de  encerramento do VII Fórum FAAP de Desenvolvimento.


