
 

 

Regras dos debates da Pesquisa para levantar opiniões sobre candidatos a Reitor 
da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ (2020-2024) 

 

O Comitê Executivo da Pesquisa para levantar opiniões sobre candidatos a           

Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, por meio deste             

documento, apresentar as Regras para a condução dos debates entre as           

chapas participantes da Pesquisa relativa à escolha de Reitor para o           

quadriênio 2020-2024 da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ 

Serão quatro debates, distribuídos em: 

1. Campus Alto Paraopeba (CAP) :11/11/2019 (segunda feira) - 19hs 

2. Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO): 13/11/2019 (quarta-feira) -        

14hs 

3. Campus Sete Lagoas (CSL) -18/11/2019 (segunda-feira) - 14 hs 

4. Sede - Campus Dom Bosco (CDB) - 20/11/2019 - (quarta-feira) - 19 horas 

 

Instruções Gerais 

O objetivo dos debates é exclusivamente possibilitar às chapas de exporem e            

defenderem propostas e ideias de gestão para os próximos quatro anos,           

esclarecer dúvidas da comunidade acadêmica e permitir uma discussão         

democrática sobre a UFSJ. Todas as chapas terão as mesmas condições de            

tempo e exposição. 

Em cada debate haverá uma comissão examinadora, composta        

exclusivamente por membros da Comitê Executivo da Pesquisa.  

Caberá ao mediador:  



 

· mediar o debate de forma a manter a ordem e o bom senso entre as                

chapas; 

· evitar alterações entre os candidatos, entre estes e a plenária e vice-versa;  

· censurar o uso de expressões caluniosas, difamatória, injuriosas ou          

sabidamente inverídica da imagem de outras chapas ou membros da          

comunidade universitária;  

· solicitar da plenária contenção em manifestações consideradas inoportunas;  

· interferir na condução dos trabalhos; e 

· efetuar os sorteios da ordem das falas dos candidatos durante o debate e os               

sorteios da parte onde houver participação da comunidade universitária. 

A assessoria das chapas que se sentirem prejudicadas de alguma maneira           

(afirmação caluniosa, difamatória, injuriosas ou sabidamente inverídica)       

poderá solicitar direito de reposta, ao final de cada bloco, à Comissão            

Examinadora do Debate, a reparação por parte do candidato que          

protagonizou o entrave, ficando a cargo da Comissão Examinadora do          

Debate o atendimento ou não à solicitação. Caso a Comissão decida pelo            

atendimento à solicitação, o direito de resposta será de um minuto. 

Não será permitida qualquer manifestação do público presente, tampouco         

ninguém poderá portar e/ou transitar com bandeiras ou exibir faixas, utilizar           

cartazes, banners, material sonoro, buzinas, apitos, confetes, ou outros         

materiais que venham tumultuar o desenvolvimento do debate, sendo         

facultado à Comissão Eleitoral o direito de solicitar a saída do recinto das             

pessoas que infringirem estas regras. 

Durante todo o debate, os tempos de perguntas e respostas serão           

cronometrados e informados as chapas da seguinte forma: 

1º - Quando faltar 30 segundos para o encerramento da fala, será sinalizado             

com uma placa amarela escrita 30 segundos.  



 

2º - O encerramento do tempo será sinalizado com uma placa vermelha.  

Após levantada a placa vermelha, se o candidato não encerrar a fala, terá o              

som do seu microfone cortado. 

 

Procedimentos de sorteios durante o debate 

As ordens em que as chapas se apresentarão ou perguntarão/responderão          

as perguntas serão definidas por meio de sorteio aleatório.  

O procedimento para o sorteio será o seguinte: a cada sorteio serão            

colocadas em um recipiente (globo giratório, caixa ou urna) três bolas           

numeradas, 1 ,2 e 3, sendo que a bola 1 representa a chapa 1, a bola 2 a                  

chapa 2 e a bola 3 a chapa 3; uma vez dentro do recipiente de sorteio, será                 

feito algum tipo de procedimento aleatório, como por exemplo, girar o globo            

ou sacudir a urna e na sequência, retira-se uma bola e observa-se o número              

desta.  

Obs: em sorteios sequenciais, sem reposição, a bola retirada na sequência           

anterior, não será colocada no recipiente para o próximo sorteio. 

O formato do debate  

Abertura  

A mesa por meio do moderador, membro do Comitê Executivo, iniciará os            

trabalhos, explicando as regras do debate e chamando os candidatos          

inscritos, por ordem de inscrição para comporem a mesa.  

Tempo previsto para abertura: 10 min 

1º Parte 

Apresentação das chapas. Cada chapa terá 5 minutos para apresentar os           

candidatos e/ou planos/programas de gestão. A ordem de apresentação será          

realizada por meio de sorteio. Para o procedimento do sorteio, nesta etapa e             



 

nas demais a seguir, serão colocadas em um recipiente (globo giratório, caixa            

ou urna) três bolas numeradas 1 ,2 e 3, sendo que a bola 1 representa a                

chapa 1, a bola 2 a chapa 2 e a bola 3 a chapa 3; que serão sorteadas em                   

ordem. 

Tempo previsto para totalização da 1º parte 20 min 

15 min ± 5 min (intervalos entre as apresentações)  

2º Parte 

Esta parte terá duas etapas, compostas por perguntas entre a chapas. Nas            

duas etapas o procedimento de perguntas e respostas será o seguinte: 1            

minuto para pergunta, 3 minutos para resposta, 1 minuto para réplica e 1             

minuto para tréplica, totalizando 6 minutos. 

Etapa 1: esta etapa terá três rodadas. A cada rodada uma chapa fará duas              

perguntas, sobre os planos/programas de gestão, sendo uma pergunta         

para cada uma das outras duas chapas. Todo o processo será feito por             

meio de sorteio. Primeiro sorteia-se, sem reposição, a chapa que fará a            

pergunta em cada uma das rodadas, isto é, sorteia-se a chapa que fará a              

pergunta na primeira rodada e na sequência quem fará nas segunda e            

terceira rodadas. Depois, a cada rodada, retira-se do sorteio a chapa que            

irá fazer as perguntas e sorteia-se, sem reposição, a ordem das chapas que             

irão responder. 

Etapa 2: nesta etapa cada chapa fará uma única pergunta de tema livre, para              

uma das outras chapas, em sistema de triangulação. Primeiro, sorteia-se,          

sem reposição, uma sequência das bolas, denotadas de primeira bola,          

segunda bola e terceira bola. O número gravado na primeira bola sorteada,            

representa a chapa de número correspondente, e assim sucessivamente.         

Assim, pelo sistema de triangulação, a chapa representada pela primeira          

bola faz uma pergunta para chapa representada pela segunda bola. Na           

sequência, a chapa representada pela a segunda bola faz uma pergunta           



 

para chapa representada pela terceira bola. E finalmente, a chapa          

representada pela terceira bola faz a pergunta para chapa representada          

pela primeira bola. 

Tempo previsto para totalização da 2º parte 70 min 

54 min ± 16 min (intervalos entre as perguntas/respostas)  

3º Parte 

Esta parte terá duas etapas, compostas por perguntas do público para as            

chapas.  

Procedimento para fazer as perguntas: 

O espectador que desejar fazer perguntas por escrito, independente do          

segmento ao qual pertence, pegará junto a um representante do comitê           

executivo, uma cédula própria para tal. Ele poderá formular perguntas gerais           

para todas as chapas ou direcionada para uma chapa específica. As           

perguntas serão depositadas em caixas transparentes marcadas: com        

número “1” se a pergunta for para chapa 1, com “2” se for para chapa 2, com                 

“3” se for para chapa 3, e “Geral” se for para as três chapas. Após a                

formulação da(s) pergunta(s) escrita(s) o espectador deverá depositar esta,         

conforme a sua opção, geral ou específica, nas caixas correspondentes. As           

perguntas podem ser depositadas nas caixas até o início da última rodada do             

segundo módulo. As perguntas serão sorteadas, conforme as etapas desta          

parte em questão, descritas abaixo. As perguntas sorteadas serão lidas em           

silêncio pelo moderador do debate, caso esta tenha cunho ofensivo ou           

pejorativo a(s) chapa(s) e/ou candidatos(as) ou não seja pertinente a etapa           

em questão, será descartada e posteriormente apresentada aos debatedores         

para conferência. Caso a pergunta seja apropriada e/ou pertinente será lida           

em voz alta e a(s) chapas(s) terão 3 minutos para responder. 

Etapa 1: esta etapa é composta de uma rodada. Será sorteada uma pergunta             

da caixa de perguntas “Geral” e cada chapa responderá a mesma           



 

pergunta. A ordem de resposta das chapas será por meio de sorteio, sem             

reposição.  

Etapa 2: esta etapa é composta de duas rodadas. A cada rodada será             

sorteada, sem reposição, a ordem em que cada chapa vai responder à            

pergunta específica feita pelo público e na sequência, sorteia-se, a          

pergunta escrita depositada na caixa específica da chapa em questão. 

Tempo previsto para totalização da 3º parte: 38 min 

18 min ± 20 min (perguntas/sorteios e respostas)  

Encerramento 

Cada chapa terá 5 minutos para a realização de suas considerações finais. A             

ordem de apresentação será por meio de sorteio, realizado nas mesmas           

condições já explanadas neste texto. O moderador fecha o debate. 

Tempo previsto para totalização do encerramento: 18 min 

15 min ± 3 min (entre as considerações)  

Tempo Total Previsto: 156 min ou 2h36min 

 

O debate reger-se-á por estas normas, as quais já foram apresentadas às            

chapas e serão previamente informadas às respectivas chapas inscritas e          

vigorarão da abertura ao término de cada debate. 

As decisões da Comissão Examinadora dos Debates serão tomadas durante          

a realização dos mesmos, comprometendo-se os integrantes das Chapas em          

acatá-las, não sendo as mesmas passíveis de qualquer impugnação e/ou          

recurso.  



 

Desta forma, tendo em vista o exposto, aceitamos e concordamos com as            

regras acima citadas e nos comprometemos a cumprir todas as obrigações           

inerentes às chapas. 

São João del Rei, 07 de novembro de 2019. 

 

_________________________________ 
Presidente do Comitê Executivo da Pesquisa 


