Sindicato dos Docentes e Técnicos da Universidade Estadual de Alagoas – Filiado à CUT/AL

REGRAS PARA AS CONDUÇÕES DOS DEBATES ENTRE AS CHAPAS
CONCORRENTES AO REITORADO DA UNEAL
Considerando a eleição para reitoria da UNEAL, nós que fazemos parte das Comissões
Locais Organizadoras dos Debates para Reitor e Vice-Reitor da universidade, vimos por meio
deste, apresentar as regras para as execuções dos debates, conforme segue abaixo:
I.
II.

Os debates devem ser pautados pelos princípios da ética e do decoro acadêmico;
Caberá ao mediador sortear a ordem de apresentação das chapas concorrentes no
Bloco 1, as quais irão se alternar no Bloco 2, entre uma resposta e outra, até as
Considerações Finais, e o mesmo terá amplos poderes para intervir na condução dos
trabalhos, podendo caçar a palavra, solicitar à plateia contenção em manifestações
considerações inoportunas, suspender o debate, bem como dar outros
encaminhamentos que julgar apropriados para o bom andamento do debate;
III. O debate será coordenado em 03 (três) blocos distintos, a saber:
a) Exposição pelos candidatos de seus planos de trabalho;
b) Debate dos candidatos com a participação da comunidade acadêmica em geral;
c) Considerações finais.
IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

As perguntas serão sorteadas no Bloco 2 e correspondem às áreas descritas abaixo,
que no total serão 07 (sete) e respondidas de acordo com a ordem do sorteio das
chapas:
Políticas de extensão;
Políticas de pesquisa e pós-graduação;
Políticas de ensino;
Valorização e capacitação dos servidores;
Políticas estudantis e mobilidade acadêmica;
Financiamento para UNEAL;
Infraestrutura e Gestão.

1º Bloco (duração de 30minutos)




06 minutos para o mediador explicar as regras e sortear a ordem de apresentação e de
sequência alternada das chapas com a finalidade de elas responderem as perguntas
proferidas (feitas) pela plateia;
08 minutos para apresentação de cada chapa (total de 24min).

2º Bloco (duração aproximada de 1hora e 20minutos) - Perguntas proferidas pela
comunidade acadêmica


07 (sete) perguntas sorteadas - Regras:
 Devem ser concisas e objetivas;
 Com duração de até 2min cada para serem proferidas;

 Resposta com duração de até 3min para cada pergunta;
 Todas direcionadas às três chapas (cada chapa deve responder a mesma pergunta);
 A pergunta cujo teor o mediador e/ou a Comissão julgar que tem caráter pessoal e
ofensivo, bem como a que não se enquadra em nenhuma das 07 áreas, se sorteada,
será submetida para análise e se for considerada inadequada, não será lida e
deverá ser eliminada.
QUADRO DEMONSTRATIVO DA ORDEM E SEQUÊNCIA DAS CHAPAS POR SORTEIO
Apresentação
dos
Sequência Alternada das Chapas para Responder as Perguntas da Plateia de acordo com a
Candidatos
Ordem do Sorteio da Apresentação dos Candidatos
por Sorteio
Chapas
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
1, 2, 3
Pergunta
Pergunta
Pergunta
Pergunta
Pergunta
Pergunta
Pergunta
1º Cand.( )
2º Cand.( ) 3º Cand.( ) 1º Cand.( )
2º Cand.( ) 3º Cand.( ) 1º Cand.( ) 2º Cand.( )
2º Cand.( )
3º Cand.( ) 1º Cand.( ) 2º Cand.( )
3º Cand.( ) 1º Cand.( ) 2º Cand.( ) 3º Cand.( )
3º Cand.( )
1º Cand.( ) 2º Cand.( ) 3º Cand.( )
1º Cand.( ) 2º Cand.( ) 3º Cand.( ) 1º Cand.( )
OBS.: As ordens numéricas dos candidatos nas colunas não correspondem necessariamente aos
números das chapas, isto é, a ordem dos candidatos será determinada pelo sorteio da apresentação e a
sequência se alternará entre uma pergunta e outra.

3º Bloco (duração de 15 minutos) – Considerações finais



5 minutos para cada chapa (total de 15 minutos).
As considerações serão feitas conforme Quadro Demonstrativo a seguir:
Continuação da Sequência Alternada do 2º Bloco
3º Candidato ( )
1º Candidato ( )
2º Candidato ( )

V.

Os horários dos debates foram definidos levando-se em consideração o que fora
acordado com as chapas e ocorrerão nos turnos vespertino e noturno, tendo a duração
de 2 horas, iniciando a partir das 14h ou às 19h30min, com tolerância de 15min, e
encerrando por volta das 16h ou das 21h30min conforme exposto a seguir:
Datas, Locais e Horários de Realização dos Debates:
1. 12.04 – São Miguel dos Campos, à tarde, das 14h às 16h, aproximadamente, e Maceió,
à noite, das 19h30min às 21h30min, aproximadamente;
2. 13.04 – União dos Palmares, à noite, das 19h30min às 21h30min, aproximadamente;
3. 16.04 – Santana do Ipanema, à noite, das 19h30min às 21h30min, aproximadamente;
4. 17.04 – Palmeira dos Índios, à tarde, das 14h às 16h, aproximadamente, e Arapiraca, à
noite, das 19h30min às 21h30min, aproximadamente.

VI.

O candidato que não chegar no tempo de tolerância será punido no seu tempo de
resposta ou fala de acordo com o tempo de atraso, a critério do mediador.

Arapiraca-AL, 10 de abril de 2018.

________________________________________________Representante da Chapa 1
________________________________________________ Representante da Chapa 2
________________________________________________ Representante da Chapa 3

Comissão Organizadora:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

