
REGRAS DO DEBATE 

ELEIÇÕES ADUFC BIÊNIO 2021-2023 

 

 

DATA: 31/3/21 (quarta-feira) 

 

HORÁRIO DO INÍCIO: 11h  

HORÁRIO DO TÉRMINO: 12h30min 

 

MEDIADOR: ALBERTO PERDIGÃO  

 

O debate será dividido em 5 (cinco) blocos, a saber: 

 

BLOCO 0 – Apresentação geral (mediador) – tempo de 3 minutos 

Neste bloco, o mediador fará uma explanação geral sobre o debate (estrutura – número de blocos; 

principais regras; transmissão de libras etc.). 

 

BLOCO 1 – Apresentação das chapas (tempo sugerido incluindo a mediação: 11 minutos) 

Neste bloco as chapas 1 e 2 farão uma fala de apresentação de sua chapa antes de ser iniciado o debate 

propriamente dito.  

1- Será feito sorteio de qual chapa iniciará a apresentação utilizando o programa www.sorteador.com.br. 

 

2 – Na cronometragem das falas, será avisado para cada chapa os tempos de 1 minuto e/ou 30 segundos 

remanescentes. 

 

3 – Cada chapa terá 5 min para fazer sua apresentação 

  

 

BLOCO 2 – Perguntas entre as chapas (tempo sugerido com a mediação: 32 minutos) 

Neste bloco, cada chapa fará 3 (três) perguntas livres para a chapa adversária. Portanto, serão feitas 

6 (seis) perguntas nesse bloco.  

1- A chapa que iniciará as perguntas deste bloco será aquela que se manifestou por último no Bloco 1; 

 

2 – As perguntas serão feitas alternadamente; 

 

3 – Na cronometragem das falas, será avisado para cada chapa os tempos de 1 minuto e/ou 30 segundos 

remanescentes. 

 

4 – O tempo das perguntas, respostas e réplicas são os seguintes:  

 

Tempo para pergunta – 1 minuto 

Tempo para resposta – 3 minutos 

Tempo para réplica – 1 minuto 

 

5 – Não haverá direito a tréplica neste bloco. 

 

 

http://www.sorteador.com.br/


 

BLOCO 3 – Perguntas dos professores às chapas (tempo sugerido com a mediação: 25 minutos) 

Neste bloco, serão sorteadas 3 (três) perguntas dos(a) docentes as quais deverão ser respondidas por ambas as 

chapas. 

 

1 – Os candidatos responderão perguntas formuladas pelo público, que serão sorteadas 

(www.sorteador.com.br) pela comissão eleitoral (perguntas alternadas entre os candidatos). O público 

acompanhará o sorteio através de compartilhamento de tela no Google Meet, no canal da ADUFC no 

YouTube. 

 

2 – A chapa que responderá a primeira pergunta do público será aquela que foi primeiro sorteada no Bloco 

1; 

  

3 – As perguntas poderão ser enviadas a partir das 8h até as 23h59 do dia 30/3 para o endereço eletrônico 

comissaoeleitoral2021@adufc.org.br. Durante o debate, os docentes também poderão enviar perguntas até o 

final da primeira rodada do Bloco 2 do debate para o WhatsApp: (85) 9 9806.0013 

 

4 – As perguntas não deverão ser direcionadas especificamente para nenhuma das chapas. 

 

5 – As perguntas enviadas serão colocadas em planilha Excel e numeradas. O público visualizará as 

perguntas através de compartilhamento de tela no Google Meet, no canal da ADUFC no YouTube. 

 

6 – Perguntas repetidas não serão incluídas na planilha Excel. 

 

7 – As perguntas só poderão ser sorteadas uma única vez. Caso ocorra o sorteio de uma mesma pergunta 

(mesmo número), deverá ser realizado novo sorteio;  

 

8 – Serão respondidas 3 perguntas por cada chapa; 

9 – O tempo para a leitura da pergunta será de até 1 minuto e o tempo de resposta de cada chapa será de 

até 3 minutos. 

10 – Na cronometragem das falas, será avisado para cada chapa os tempos de 1 minuto e/ou 30 segundos 

remanescentes. 

 

BLOCO 4 – Encerramento (tempo sugerido com a mediação: 7 minutos) 

Neste bloco, cada chapa fará suas considerações finais do debate. 

 

1 –  A primeira chapa a fazer suas considerações finais será aquela que se manifestou em segundo lugar 

no Bloco 1. 

 

2 – Cada chapa terá 3 minutos para as suas considerações finais. 

 

3 – Na cronometragem das falas, será avisado para cada chapa os tempos de 1 minuto e/ou 30 segundos 

remanescentes. 

 

 

 

http://www.sorteador.com.br/
http://www.sorteador.com.br/
mailto:comissaoeleitoral2021@adufc.org.br

