
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 
TAE’S CAMPUS DE ALTAMIRA 

 

REGRAS DO DEBATE ENTRE CANDIDATOS(AS) À COORDENAÇÃO DO 

CAMPUS DE ALTAMIRA 

 

DOS DEBATES 

O debate entre os(as) candidatos(as) à Coordenação do Campus Universitário de 

Altamira-PA, ocorrerá no local e data abaixo: 
 

LOCAL DATA HORÁRIO 

Auditório da SEMED 05 de março de 2020 18h00min 

 

 
DA ORGANIZAÇÃO DO DEBATE 

I - O debate deve ser regido pelos princípios da ética profissional, bem como o decoro entre 

as(os) candidatas(os). 

II - O debate acontecerá no auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED - 

ALTAMIRA. 

III - O debate ocorrerá em 03(três) blocos. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Compete à Comissão Organizadora: 

I - Organizar o Debate. 

II - Conduzir os trabalhos e mediar o Debate. 

III - Julgar os pedidos de Direito de Resposta. 

IV - Controlar o tempo das chapas. 

V - Indicar o encerramento da fala da chapa para que este não ultrapasse o tempo. 

VI - Instruir a plateia a não se manifestar de forma a atrapalhar o andamento dos trabalhos. 

VII - Informar que não serão permitidas faixas, bandeiras, apitos e materiais similares. 

VIII - Intervir sempre que necessário para solicitar silêncio da plateia e repor o tempo da chapa. 

IX - Solicitar junto DTI do campus o auxílio necessário para que o debate possa ser 

transmitido ao vivo via: canal Youtube, Facebook e perfis oficiais do Campus de Altamira. 

X - Solicitar junto ao setor responsável (Coordenação de Audiovisual) a gravação de vídeo 



e/ou áudio do debate para a sua disponibilização de forma pública. 

XI - Solicitar junto aos setores responsáveis a participação de intérpretes de LIBRAS no 

debate. 

 

DAS REGRAS DO DEBATE 

O Debate será dividido em três blocos separados por intervalo de até 05(cinco) 

minutos. Durante os intervalos cada chapa pode solicitar a presença de até dois dos seus 

assessores no palco. 

Durante todo o debate, faltando 30(trinta) segundos para o término do tempo será 

levantada uma placa com o seguinte dizer: CONCLUA! 

 
DO PRIMEIRO BLOCO 

I - O primeiro bloco terá temas sorteados para explanação de cada chapa. 

II - Os temas que serão sorteados são: 1 – Política de Gestão Acadêmica (Ensino, Pesquisa, 

Inovação e Extensão); 2 – Política de Gestão Administrativa e de Pessoal; 3 – Política de 

Diversidade e Inclusão Social; 4- Política de Articulação e Cooperação Institucional.  

III - O sorteio do tema será sem reposição. 

IV - O(a) mediador(a) sorteará um tema por vez. 

V - O(a) mediador(a) sorteará a ordem das chapas para fazer uma explanação sobre o tema 

sorteado. 

VI - Todas as chapas realizarão a explanação sobre o tema sorteado conforme ordem de 

sorteio. 

VII - A explanação poderá ser realizada por qualquer integrante da chapa. 

VIII - Cada chapa terá 03(três) minutos para fazer sua explanação sobre o tema sorteado. 

IX - A previsão de duração do bloco é de 36(trinta e seis) minutos. 

 

DO SEGUNDO BLOCO 

X - O segundo bloco será aberto para perguntas da plateia. 

XI - O(a) mediador(a) sorteará a ordem das chapas para responderem as perguntas da plateia. 

XII - A partir do término das perguntas de cada bloco, cada chapa terá até 05 (cinco) minutos 

para respondê-las. 

XIII - As perguntas serão respondidas em blocos de 03(três). 

XIV - Cada ouvinte da plateia terá até 01(um) minuto para formular sua pergunta a chapa 

sorteada. 



XV - Cada ouvinte só poderá se inscrever uma vez por bloco e realizar apenas uma pergunta 

por bloco. 

XVI - Cada chapa terá 04(quatro) blocos de 05(cinco) minutos para responder as perguntas da 

plateia.  

XVII  - A previsão de duração do bloco é de 60 (sessenta) minutos. 

XVIII - Caso não haja perguntas à chapa a mesma terá 05(cinco) minutos, em cada bloco para 

utilizar da maneira que achar necessária. 

 

DO TERCEIRO BLOCO 

XIX - O terceiro bloco será aberto para as considerações finais das chapas 

XX - O(a) mediador(a) sorteará a ordem das chapas para as considerações finais. 

XXI - Cada chapa terá até 03(três) minutos para suas considerações. 

XXII - A previsão de duração do bloco é de 09(nove) minutos. 

 

Comissão Organizadora. 
 


