
PROPOSTA DE FORMATO DOS DEBATES ENTRE OS CANDIDATOS  

A REITORIA NO CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

Palavras iniciais: 

O mediador dá as boas-vindas e explica as regras do debate. Tempo: 2 minutos 

 

PARTE I – Apresentação do(a)s candidato(a)s 

Cada candidato(a) fará a apresentação de sua chapa em ordem previamente sorteada na 

presença de pessoa designada de cada chapa. Tempo: 10 minutos/chapa. Total: 20 minutos. 

 

PARTE II - Candidato(a) pergunta para candidato(a) – Tempo total: 16 minutos 

# Iniciará essa rodada o candidato que por último se apresentou na rodada anterior 

Duas rodadas de perguntas e resposta, assim configuradas: 

- Candidato(a) A pergunta a candidato(a) B --------- 1 minuto 

- Candidato(a) B responde a candidato(a) B -------- 3 minutos 

- Candidato(a) A faz a réplica -------------------------- 3 minutos 

- Candidato(a) B faz a tréplica ------------------------- 1 minuto 

 

PARTE III – Perguntas da comunidade (Estudantes, docentes e técnicos-administrativos). 

# Nessa etapa serão 3 rodadas intercaladas de perguntas SORTEADAS das 3 categorias, 

sorteando-se ainda a ordem entre elas a cada rodada. As perguntas serão sorteadas de 

“urnas” específicas para cada categoria, previamente formuladas pela comunidade. A primeira 

pergunta se dirige ao candidato que encerrou a Parte II. Os tempos serão os seguintes: 

- Sorteio da categoria, sorteio e leitura da pergunta ---------------  1 minuto 

- Resposta do candidato A----------------------------------------------  3 minutos 

- Resposta do candidato B----------------------------------------------  3 minutos 

Tempo total considerando três rodadas: 63 minutos (7 minutos x 9 perguntas) 

Encerramento da Parte III: Pergunta final sorteada após junção e mistura das urnas das 3 

categorias. Responde primeiro o(a) candidato(a) que encerrou a resposta da rodada anterior. 

Tempo: 7 minutos 

 



PARTE IV – Considerações Finais 

Cada candidato(a) fará suas ponderações finais. Tempo: 5 minutos/candidato(a). Tempo total: 

10 minutos 

 

PARTE V – Encerramento: 

O mediador agradece e faz suas colocações finais, encerrando o debate. Tempo: 2 minutos. 

 

TOTAL GERAL: 120 minutos 

 

Observação: O(a) candidato(a) APENAS terá DIREITO DE RESPOSTA se houver ofensa pessoal 

por parte do(a) concorrente. A arbitragem desses casos será feita pelo mediador, que poderá 

ou não conceder o direito. O tempo concedido será de 1,5 minutos a serem usufruídos ao fim 

da rodada em que a ofensa foi cometida. 

 

 

 

 


