
Regras para o debate entre candidatos a Reitor da Unifesp 

Anfiteatro da Unidade José Alencar – 10h 

Quarta-feira, 26 de outubro de 2016 

 

O debate será dividido em 04 partes: 1- apresentação dos candidatos; 2- questões 
formuladas pela comunidade aos candidatos (organizadas pela Congregação/Conselho 
de campus); 3- questões entre candidatos; 4- considerações finais. (total de 89 
minutos ou 1h:29min) 

Para o bom andamento do debate será designado um moderador pela 
Congregação/Conselho de Campus, e todas as intervenções serão cronometradas. 

 

Parte 1- Apresentação dos Candidatos (10 minutos) 

Cada um dos candidatos terá 05 minutos para sua apresentação inicial. Faltando 30 
segundos o candidato será avisado do tempo. 

  

Parte 2- Questões formuladas pela comunidade aos Candidatos (12 questões - 42 
minutos) 

Nesta parte do debate os candidatos deverão responder questões elaboradas por 
representantes da comunidade. Estas questões deverão ser organizadas pelos 
representantes dos diferentes segmentos da comunidade na Congregação 
(representantes dos docentes, TAE e discentes).  

Cada questão respondida por um candidato deverá ser comentada pelo outro 
candidato. A ordem dos candidatos para responder às questões será definida por 
sorteio a ser realizado pelo moderador do debate. 

Serão dirigidas 02 questões por cada um dos segmentos da comunidade para cada um 
dos candidatos, resultando em 12 questões.  

- Cada representante do segmento da comunidade terá 30 segundos para realização 
da pergunta ao candidato sorteado; 

- O candidato questionado terá 2 minutos para responder a pergunta; 

- O candidato comentarista terá 01 minuto para comentar a resposta dada pelo 
candidato questionado. 



Parte 3- Questões entre Candidatos (6 questões - 27 minutos) 

Nesta parte do debate os candidatos deverão formular questões entre si. Cada 
questão respondida por um candidato poderá ser comentada pelo candidato que a 
formulou (réplica), seguida por tréplica do candidato que respondeu à questão.  

Cada candidato poderá fazer três perguntas ao candidato concorrente. 

A ordem dos candidatos para formulação/resposta às questões será determinada por 
sorteio a ser realizado pelo moderador do debate. 

- O candidato que fará a pergunta terá 30 segundos para executá-la; 

- O candidato questionado terá 2 minutos para resposta; 

- Haverá 1 minuto para réplica 

- Haverá 1 minuto para tréplica  

 

Parte 4- Considerações Finais (10 minutos) 

Cada um dos candidatos terá 05 minutos para suas considerações finais. Faltando 30 
segundos o candidato será avisado do tempo. 

 


