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CARTILHA DE



Hospedagem SOIlidária
Delegado e delegada, saudações! A Simulação de Organizações 
Internacionais (SOI) tem a honra de recebê -lo(a) em Natal/RN para 
fazer parte da nossa simulação. Sabemos que esse tipo de evento, 
especialmente quando se vem de outra cidade ou estado, possui 
custos atrelados que podem inviabilizar a participação de alguns, e 
por isso buscamos por meio de hospedagem solidária contribuir para 
uma SOI mais acessível.  

Com as devidas apresentações feitas, vamos trazer algumas dicas 
para a boa convivência entre anfi triã(o) e hóspede(s) . 



Distribuição de hóspedes 
A SOI conta com uma diversidade de anfitriões disponíveis para a 
hospedagem SOIlidária, o que torna interessante conhecê-lo(a) 
melhor antes de determinar seu destino. Desse modo, reforçamos a 
necessidade de preencher o formulário de hospedagem SOIlidária 
da maneira mais completa possível, apresentando informações 
como restrições alimentares, alergias à animais ou outras 
preferências. 

Ah, e se você já tem algum(a) amigo(a) no staff da SOI que já se 
disponibilizou em recebê-lo(a) em sua casa, não se esqueça de 
informar também no formulário abaixo. 

LINK DO FORMULÁRIO: 
https://forms.gle/dMmBJCM27ut9gpsv9 



Contato Inicial
Após a disposição dos hóspedes pelo Secretariado, anfitriões e 
hóspedes receberão suas respectivas alocações, momento em que 
estimulamos os membros do staff a entrarem em contato o mais 
breve possível com seus hóspedes.  

Caso você seja hóspede, já sabe quem será o seu anfitrião, mas 
ainda não entraram em contato contigo, fale com o secretariado.  



Chegada e Saída
Uma vez já em contato com a(o) anfitriã(o), esse é o momento de 
informar a data, horário e meio de transporte escolhido para vir à 
SOI. Com isso, objetiva -se tornar a recepção do(a) hóspede o mais 
agradável possível, mas também facilitar a preparação da(o) 
anfitriã(o).  

Salientamos que hóspedes devem atentar para a data de realização 
da SOI, pois a hospedagem SOIlidária compreende os dias do 
evento. Eventuais dilações na estadia ficam a critério da(o) 
anfitriã(o).  



Boa Convivência durante a SOI
Nos dias de simulação, desde o dia da abertura até o encerramento, 
bem como os dias de preparação que a antecedem, os membros 
do staff estão finalizando suas últimas demandas para bem receber 
seus delegados. Em razão disso, quando combinado com afazeres 
pessoais, anfitriãs(ões) podem ter dificuldade em atender eventos 
e saídas alheias à SOI, assim como prover refeições a todo 
momento. Sendo assim, programações diversas, como passeios 
turísticos e festas, bem como alimentação, ficam a cargo do(a) 
hóspede combinar com sua/seu anfitriã(o), não configurando uma 
obrigação deste.  



Boa Convivência durante a SOI
Além disso, a dinâmica da SOI implica numa mudança de rotina de 
seu staff, razão pela qual deverão chegar cedo no local da simulação 
e serão liberados posteriormente ao encerramento dos debates 
daquele dia. Logo, caso deseje compartilhar o transporte com a(o) 
anfitriã(o), hóspedes deverão cumprir com os horários da simulação 
e normas da casa em que estão hospedados.  



Boa Convivência durante a SOI
Quanto às festas da SOI, hóspedes deverão ser estimulados a 
participar por seus anfitriões. Contudo, horários de saída e chegada, 
assim como transporte e alimentação, devem ser combinados com 
seus respectivos anfitriões. A mesma disposição vale para a 
possibilidade de chegada tardia na casa em que está hospedado, 
devendo acontecer apenas com expressa anuência da(o) anfitriã(o).  

Ressalta -se que delegados da Mini SOI que ainda não atingiram a 
maioridade, mesmo que possuam anfitriões do staff de comitês 
universitários, não podem frequentar as festas assinaladas como 
proibidas para menores de 18 anos.  
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