
DEBATE

DAS CONDIÇÕES GERAIS DO DEBATE

Será utilizado a plataforma digital meet e, possivelmente, outra ferramenta (em análise junto
ao STIC), que facilite a acessibilidade para toda a comunidade acadêmica. 

Os debates deverão ser gravados e disponibilizados no âmbito das unidades, no prazo de 48h
(quarenta e oito horas), após o evento, conforme Resolução n° 09/2010. 

Poderão participar do debate todos os candidatos das chapas homologadas pela Comissão
Eleitoral Local (CEL): 

a) Diretor(a), Coordenador(a) Administrativo(a) e Acadêmico(a); 

b) Coordenador(a) e Coordenador(a) Substituto(a). 

As respostas às perguntas formuladas poderão ser respondidas por qualquer componente da
chapa, exceto àquelas dirigidas especificamente a um dos candidatos. 

Os candidatos que não puderem participar no debate deverão entregar justificativa através do
e-mail da CEL: coordenacao.cel.alegrete@unipampa.edu.br.

O  não comparecimento aos  debates  pelos  integrantes  das  chapas  e  suas  correspondentes
implicações estão regulados no Art. 14, §2º, da Resolução 09/2010.

O debate deverá ser pautado pelos princípios da ética e pelo decoro acadêmico.



DEBATES PARA CHAPA DE DIREÇÃO 

Data do Debate : Dia 10/12/2020, às 18h.

Inicialmente, todos os membros da chapa deverão fazer uma explanação sobre sua proposta,
sendo que o tempo da chapa não deve passar de 15 minutos. A seguir o debate será dividido
em 3 (três) blocos distintos, a saber:

1° Bloco – (10 min ) - Destinado às respostas de perguntas gerais, formuladas pela comunidade
acadêmica e recebidas por e-mail da própria CEL, a serem sorteadas durante o evento;

2°  Bloco –  (10  min)  -  Destinado  às  respostas  de  perguntas  recebidas  por  e-mail  da  CEL,
direcionadas à chapa, por categoria, a serem sorteadas durante o evento;

3° Bloco – (10 min ) - Destinado às perguntas recebidas durante o debate, por meio do chat, da
plateia online, presente na plataforma escolhida para o debate.

Caso  não  existam  perguntas  em  um  dos  blocos,  perguntas  de  outros  blocos  poderão  ser
realizadas.

As perguntas serão lidas pelo mediador do debate aos candidatos e cada pergunta tem um
tempo máximo de 3 minutos para ser respondida.

Encerramento – (10 min) - Destinado para que a chapa realize o encerramento.



Debates para Chapa de Coordenação de Curso 
O DEBATE PARA CHAPAS DE COORDENAÇÕES SERÁ DIVIDIDO EM DOIS MOMENTOS:

PRIMEIRO MOMENTO:  10/12/2020, às 17h.

Curso de Ciências da Computação

Inicialmente, todos os membros da chapa devem fazer uma explanação sobre sua proposta,
sendo que o tempo da chapa não deverá passar de 5 minutos. A seguir o debate será dividido
em 4 (quatro) blocos distintos, a saber:

1° Bloco – (7 min ) Destinado às respostas de perguntas gerais, formuladas pela comunidade
acadêmica e recebidas por e-mail da própria CEL, a cada chapa, a serem sorteadas durante o
evento;

2°  Bloco –(7  min)  Destinado  às  respostas  de  perguntas  recebidas  por  e-mail  da  CEL,
direcionadas à chapa, por categoria, a serem sorteadas durante o evento;

3° Bloco – (7 min ) Destinado às perguntas recebidas durante o debate, por meio do chat, da
plateia online, presente na plataforma escolhida para o debate.

4° Bloco – (10 min ) Destinado às perguntas entre os candidatos de chapa.

Caso  não  existam  perguntas  em  um  dos  blocos,  perguntas  de  outros  blocos  poderão  ser
realizadas as chapas.

Caso não houver perguntas para uma chapa em nenhum dos blocos, esta não responderá e o
tempo disponível será repassado para a outra chapa, caso existam perguntas.

As perguntas serão lidas pelo mediador do debate aos candidatos e cada pergunta tem um
tempo máximo de 3 minutos para ser respondida.

Serão permitidas no máximo 2 perguntas por bloco.

No bloco 4, cada chapa poderá fazer uma pergunta, tendo 1 minuto para formular a pergunta e
a  chapa questionada terá  3  minutos  para  responder.  Após,  a  chapa que perguntou terá  1
minuto para réplica.

Encerramento – (5 min) Destinado para que a chapa realize o encerramento.



SEGUNDO MOMENTO:  10/12/2020, às 19h.

DEMAIS CHAPAS PARA COORDENAÇÕES

Inicialmente, por ordem alfabética de curso todos os membros da chapa devem fazer uma
explanação sobre sua proposta, sendo que o tempo da chapa não deverá passar de 5 minutos.
A seguir, o debate será dividido em 3 (três) blocos distintos, a saber:

1° Bloco – (20 min ) Destinado às respostas de perguntas gerais, formuladas pela comunidade
acadêmica e recebidas por e-mail da própria CEL, a cada chapa, a serem sorteadas durante o
evento;

2°  Bloco –(20  min)  Destinado  às  respostas  de  perguntas  recebidas  por  e-mail  da  CEL,
direcionadas à chapa, por categoria, a serem sorteadas durante o evento;

3° Bloco – (20 min ) Destinado às perguntas recebidas durante o debate, por meio do chat, da
plateia online presente na plataforma escolhida para o debate.

Caso  não  existam  perguntas  em  um  dos  blocos,  perguntas  de  outros  blocos  poderão  ser
realizadas às chapas.

Caso não existam perguntas para uma chapa em nenhum dos blocos, esta não responderá e o
tempo disponível será repassado para as demais chapas, caso existam perguntas.

As perguntas serão lidas pelo mediador do debate aos candidatos e cada pergunta tem um
tempo máximo de 3 minutos para ser respondida.

Serão permitidos no máximo 6 perguntas por bloco.

Encerramento – (5 min) Destinado para que a chapa realize o encerramento.
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