
Regras para o Debate da Pesquisa 

para Diretor e Vice-Diretor do CCE quadriênio 2021/2025 

A data do Debate é dia 11 de março de 2021 (quinta-feira) e se iniciará às 19:00 e o 

horário para o encerramento está previsto para 19:35. 

O Debate ocorrerá de forma não presencial por videoconferência na plataforma Google 

Meet, link: https://meet.google.com/bus-xcju-ahs. 

1. Abertura do debate 

 Será realizada pelo mediador, que deverá explicitar as normas de 

funcionamento contidas neste documento. 

(Tempo estimado de 2 minutos). 

2. Apresentação da Chapa e das Propostas. 

 A chapa, representada pelo candidato à Diretor e/ou Vice-diretor, terá10 

(dez) minutos para fazer as apresentações e explicitar suas propostas. 

(Tempo estimado 10 minutos). 

3. Perguntas entre os Candidatos das Chapas. 

 Uma vez que há uma única chapa, não haverá perguntas entre 

candidatos. 

(Tempo estimado 0 minutos). 

4. Perguntas do Público aos Candidatos da Chapa. 

 A mesa deve ressaltar que as perguntas deverão ser objetivas. 

 São previstas até 10 perguntas para a chapa. 

 As perguntas serão encaminhadas por escrito pelo chat do Google Meet, 

cujo autor deve estar presente quando da resposta.  

 Nas perguntas, seu destinatário deve ser explicitado (candidato a Diretor, 

Vice ou à Chapa). 

 As perguntas serão lidas pelo mediador. 

 A resposta a cada pergunta deverá ser dada imediatamente depois de 

encerrada a pergunta, tendo um tempo máximo de resposta de 2 minutos. 

 As perguntas seguirão a ordem cronológica de postagem, sendo 

primeiramente feitas as mais antigas, até o limite de 10 perguntas. 

(Tempo estimado de 20 minutos) 

5. Conclusão 

 As chapas, representadas pelos candidatos à Diretor e/ou Vice-diretor, 

terão, cada uma, 3 minutospara fazerem um discurso de conclusão. 

(Tempo estimado 3 minutos) 

Observação 1. 

 A mesa virtual será composta por dois membros, um mediador indicado pela 

Comissão Eleitoral e um membro indicado pelo candidato da Chapa. 

 O mediador será encarregado de manter a ordem e garantir os direitos 

assegurados neste documento, bem como controlar o tempo de fala. 

Observação 2.  

 O número de perguntas do público poderá ser aumentado por decisão da mesa 

durante o debate. 
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