Prezados Futuros Simulantes,

Com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes do funcionamento das instituições
políticas e da sua função social oferecendo o conhecimento do processo legislativo brasileiro
na prática, o Projeto Politeia tradicionalmente realiza suas edições no mês de julho, período de
recesso parlamentar estabelecido regimentalmente pela Câmara dos Deputados.

Seguindo a lógica dos outros anos, a simulação de 2020, nossa 15ª Legislatura, estava
programada para também ocorrer em julho. No entanto, devido à pandemia mundial ocasionada
pela Covid-19 e seus desdobramentos como as recomendações de isolamento social
estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a suspensão do calendário
acadêmico da Universidade de Brasília em decorrência do Decreto nº 40.583, de 1º de abril de
2020, que suspende as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades,
no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020, informamos com muito pesar que
nossa Simulação de 2020 foi adiada, sem data definida para realização.

Anualmente, para que a simulação ocorra de forma mais fidedigna possível, contamos com a
parceria da Câmara dos Deputados que nos cede o lugar e condições necessárias. No entanto,
a realização da simulação nas dependências da Casa torna-se inviável devido ao Art. 3° do Ato
da Mesa nº 118 de 11 de março de 2020, que suspende a realização nas dependências da Câmara
dos Deputados de eventos coletivos e sessões solenes, eventos de Lideranças Partidárias e de
frentes parlamentares, visitação institucional e outros programas patrocinados pela Câmara dos
Deputados, como o Politeia.
O planejamento para a simulação começa com meses de antecedência e requer encontros
presenciais dos 51 membros da Organização e contratos prévios com terceiros, elementos que
o isolamento não permite no momento. Ademais, optamos por não colocar em risco nossa
gestão e os mais de 200 estudantes que participariam do evento caso as circunstâncias não
fossem modificadas.

No mais, sabemos da ansiedade e do preparo de todos para participarem da Simulação, mas
pedimos compreensão e paciência com a situação. A pandemia é um evento inesperado e que
pegou todos nós de surpresa. Temos confiança de que vamos superar essa fase e que o cenário
eventualmente irá se normalizar, mas para que isso ocorra, pedimos a todos que se cuidem e
respeitem o isolamento. Pedimos também que não desanimem, vamos acompanhar as
condições externas e o desdobramento da pandemia para podermos avaliar uma possível data
para a realização da simulação. Todas as informações serão divulgadas oficialmente por
meio das nossas redes sociais.
Desejamos que fiquem bem e esperamos vê-los o quanto antes!

Para quem não vê a hora de simular: Convocamos Sessão Ordinária da 15ª Legislatura do
Projeto Politeia para data que será oportunamente definida e publicada.
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