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REGRAS PARA OS DEBATES 
ELEIÇÕES PARA REITOR E VICE-REITOR 2013 

 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
 
O mediador, membro da Comissão Eleitoral, deverá fazer um breve resumo das regras para a 
plateia para que compreendam como se dará o debate.  
 
1º DEBATE 
Será realizado no dia 27 de novembro de 2013, às 13h, no saguão do Bloco A (Piso Vermelho), 
em Santo André – SP.   
 
2º DEBATE 
Será realizado no dia 28 de novembro de 2013, às 14h30, no anfiteatro do Bloco Beta, em São 
Bernardo do Campo – SP.   
 
A previsão de duração para cada debate será de 2 horas e 30 minutos. 
 
 
Regras: 
 

I. Sorteio das chapas para a participação nos debates, considerando que a primeira chapa 
sorteada responderá, em primeiro lugar, no 1º debate e a segunda responderá, em 
primeiro lugar, no 2º debate.  

II.  Cada chapa terá 10 minutos para apresentação inicial, observando a ordem do sorteio 
inicial. 

III.  O debate será iniciado com os candidatos a vice-reitor; duração prevista de 30 minutos. 

IV.  A plateia fará perguntas para a chapa por meio de papeletas que serão distribuídas na 
entrada e entregues aos responsáveis durante as apresentações iniciais (total de 20 
minutos). 

V. As perguntas serão separadas por categorias, a saber: docentes, técnicos administrativos e 
discentes. 

VI.  Ao término das apresentações iniciais, as urnas com as perguntas serão entregues ao 
mediador que as sorteará, conforme segue:  

a) Categoria dos docentes: 

Serão sorteadas duas perguntas, sendo: 

- uma pergunta direcionada ao candidato a vice-reitor 1, que terá 3 minutos para 
respondê-la e o candidato a vice-reitor 2 terá 1 minuto para comentar; 

- uma pergunta direcionada ao candidato a vice-reitor 2, que terá 3 minutos para 
respondê-la e o candidato a vice-reitor 1 terá 1 minuto para comentar. 
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b) Categoria dos técnicos administrativos: 

Serão sorteadas duas perguntas, sendo: 

- uma pergunta direcionada ao candidato a vice-reitor 1, que terá 3 minutos para 
respondê-la e o candidato a vice-reitor 2 terá 1 minuto para comentar; 

- uma pergunta direcionada ao candidato a vice-reitor 2, que terá 3 minutos para 
respondê-la e o candidato a vice-reitor 1 terá 1 minuto para comentar. 

c) Categoria dos discentes: 

Serão sorteadas duas perguntas, sendo: 

- uma pergunta direcionada ao candidato a vice-reitor 1, que terá 3 minutos para 
respondê-la e o candidato a vice-reitor 2 terá 1 minuto para comentar; 

- uma pergunta direcionada ao candidato a vice-reitor 2, que terá 3 minutos para 
respondê-la e o candidato a vice-reitor 1 terá 1 minuto para comentar. 

VII.  Intervalo de 10 minutos. 

VIII.  O debate será reiniciado com os candidatos a reitor; duração prevista de 40 minutos. 

IX.  O mediador sorteará as perguntas aos candidatos a reitor, conforme segue:  

a) Categoria dos docentes: 

Serão sorteadas duas perguntas, sendo: 

- uma pergunta direcionada ao candidato a reitor 1, que terá 3 minutos para 
respondê-la; com réplica de 1 minuto do candidato a reitor 2 e tréplica de 1 
minuto do candidato a reitor 1; 

- uma pergunta direcionada ao candidato a reitor 2, que terá 3 minutos para 
respondê-la; com réplica de 1 minuto do candidato a reitor 1 e tréplica de 1 
minuto do candidato a reitor 2. 

b) Categoria dos técnicos administrativos: 

Serão sorteadas duas perguntas, sendo: 

- uma pergunta direcionada ao candidato a reitor 1, que terá 3 minutos para 
respondê-la; com réplica de 1 minuto do candidato a reitor 2 e tréplica de 1 
minuto do candidato a reitor 1; 
- uma pergunta direcionada ao candidato a reitor 2, que terá 3 minutos para 
respondê-la; com réplica de 1 minuto do candidato a reitor 1 e tréplica de 1 
minuto do candidato a reitor 2. 

c) Categoria dos discentes: 

Serão sorteadas duas perguntas, sendo: 
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- uma pergunta direcionada ao candidato a reitor 1, que terá 3 minutos para 
respondê-la; com réplica de 1 minuto do candidato a reitor 2 e tréplica de 1 
minuto do candidato a reitor 1; 

- uma pergunta direcionada ao candidato a reitor 2, que terá 3 minutos para 
respondê-la; com réplica de 1 minuto do candidato a reitor 1 e tréplica de 1 
minuto do candidato a reitor 2. 

X. Após essa etapa, as perguntas restantes serão todas colocadas em uma única urna para o 
sorteio da pergunta de cunho geral que deverá ser respondida, pelas chapas, observando o 
tempo de 3 minutos para cada, considerando a ordem do sorteio inicial.  

XI.  Cada chapa terá 10 minutos para considerações finais, observando a ordem do sorteio 
inicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


