
                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
Comissão Pró-Consulta Geral 

 
 

CONSULTA Á COMUNIDADE ACADÊMICA PARA ESCOLHA DE CANDIDATO(A) 
AO CARGO DE REITOR(A) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
 

REGRAS 2º DEBATE 
 

Este documento contém as regras para o segundo debate entre os 

candidatos(as) concorrentes no processo de Consulta à Comunidade Acadêmica 

para Escolha ao Cargo de Reitor(a) da UNIPAMPA. Estas regras foram construídas em 

07 de agosto de 2019 com a concordância dos representantes da Comissão Pró-

Consulta Geral e dos candidatos(as). 

 
Local do debate: Campus UNIPAMPA – Caçapava do Sul 
Data: 20 de agosto de 2019 
Horário de início: 18:00 horas 

 

Das condições gerais do debate 

Poderão participar do debate os candidatos(as) a Reitor(a) com as 
candidaturas homologadas pela Comissão Pró-Consulta Geral. 

Após a abertura, o debate será dividido em 4 blocos distintos a saber: 

1°Bloco -Destinado a livre manifestação dos candidatos. 

2° Bloco - Destinado a perguntas livres entre os candidatos; 

3° Bloco - Destinado às respostas de perguntas recebidas por e-mail e coletadas na 
plateia, direcionadas especificamente a cada candidato, a todos os candidatos, por 
categoria, a serem sorteadas durante o evento; 

4° Bloco - Considerações finais dos candidatos. 

 

ABERTURA DO DEBATE (10 minutos) 

Ao encargo do mediador que deverá fazer a abertura, as saudações, os 
agradecimentos, e a explanação das regras do debate. 

 

PRIMEIRO BLOCO (35 minutos): 5 minutos para cada candidato explanar livremente. 

 

A ordem dos candidatos será definida através de sorteio a ser realizado 30 minutos 

antes do início do debate com a presença de todos os candidatos. 

 

 



                                                                                                                                                           

SEGUNDO BLOCO (60 minutos): Perguntas livres entre os candidatos. 
 
Neste bloco as perguntas deverão ser direcionadas entre os candidatos.  
Ficam vedados quaisquer questionamentos que envolvam vida pessoal ou de fórum 

íntimo dos(as) candidatos(as). 
 
Condição 1: Cada candidato poderá realizar duas (02) perguntas, cada uma para 

candidatos distintos; 

Condição 2: O Candidato(a) que efetua a pergunta terá tempo de 1 minuto para 

efetuar a pergunta e de 1 minuto para réplica; 

Condição 3: O Candidato(a) questionado terá o tempo de 2 minutos para a 

resposta e ao final de 1 minuto para a tréplica; 

 

A ordem dos candidatos será definida através de sorteio a ser realizado 30 minutos 

antes do início do debate com a presença de todos os candidatos. 

 

TERCEIRO BLOCO (105 minutos): Perguntas da comunidade acadêmica, 

envolvendo perguntas do público presente ao debate e perguntas dirigidas ao e-mail da CPC-

G.    

Respostas de perguntas da Comunidade Acadêmica recebidas por e-

mail(cpcg@unipampa.edu.br) e coletadas junto ao público nos dois primeiros blocos 

do debate, direcionadas especificamente a cada candidato ou para todos os candidatos, 

por categoria, a serem sorteadas durante o evento. 

Neste bloco os candidatos(as) deverão responder perguntas específicas 

direcionadas aos candidatos(as), por categoria, colhidas com antecedência e 

sistematizadas pela CPC-G. A Comissão deverá sortear entre as perguntas enviadas 

por cada categoria aquela que deverá ser respondida pelos(as) candidatos(as). 

Todas as perguntas (via e-mail e coletadas na plateia) serão armazenadas juntas. No 
momento do sorteio, o mediador informará a origem da pergunta sorteada. 

Ficam vedados quaisquer questionamentos que envolvam vida pessoal ou de fórum 
íntimo dos(as) candidatos(as). 

 

Condição 1: Serão respondidas duas perguntas por categoria para cada 

candidato(a) (técnicos, docentes e discentes) e duas perguntas sorteadas entre as 

enviadas a todos os candidatos sem distinção de categoria; 

Condição 2: O tempo de resposta para o candidato(a) questionado (a) será de 2 

minutos;   

Condição 3: Pela ordem, os candidatos(as) responderão as perguntas da 

categoria docente, depois da categoria discente e encerrando com os TAEs; 

Condição 4: Caso não haja perguntas de alguma das categorias, será sorteada uma 

pergunta das outras categorias para substituí-la; 

Condição 5: Caso haja perguntas recorrentes, a última sorteada deverá ser 

descartada e substituída por outra a ser sorteada dentro da mesma categoria. 

 

A ordem dos candidatos será definida através de sorteio a ser realizado 30 minutos 

antes do início do debate com a presença de todos os candidatos. 
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ENCERRAMENTO (20 minutos): Espaço destinado às considerações finais dos 

candidatos.  

Tempo de fechamento por candidato — 2 minutos 

A ordem dos candidatos será definida através de sorteio a ser realizado 30 minutos 

antes do início do debate com a presença de todos os candidatos. 

 

COMISSÃO DE MEDIAÇÃO 

 

A CPC-G deverá constituir uma comissão de mediação, com três componentes, 

entre os membros presentes da CPC-G e da CPC-L, para garantir direito de defesa em 

situações consideradas ofensivas a qualquer dos candidatos, ofensas essas dirigidas por 

um candidato concorrente. 

O direito de defesa deverá ser solicitado por escrito ao mediador do debate. 

Este direito é exclusivo dos candidatos quando estes se sentirem ofendidos. O mediador 

comunicará a Comissão Mediadora que julgará o pedido. 

O tempo de defesa, caso a situação ofensiva seja considerada pertinente, deverá 

ser estipulado pela comissão de mediação que comunicará de imediato ao mediador do 

debate tão logo tenha deliberado a respeito do assunto.  

Ao mediador caberá decidir o melhor momento para conceder o direito de resposta 

buscando fazê-lo mais rápido possível sem prejudicar o andamento do debate. 

À Comissão de Mediação não cabe recurso e sua decisão é soberana. 

 

DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação do debate deverá ocorrer no site da consulta e, ao mesmo, deverão 

ser encaminhadas matérias para divulgação no site da UNIPAMPA bem como para as 

listas de e-mail da comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnicos) 

 

 

COLETA DE PERGUNTAS 
 

As perguntas deverão ser enviadas por e-mail para cpcg@unipampa.edu.br até as 

23:59 do dia 18/08/2019. 

As perguntas deverão identificar a categoria: discente, docente ou técnico bem 

como, se é uma pergunta geral, ou seja, direcionada a todas os candidatos(as) ou 

especifica a um dos candidatos 

 

Uruguaiana, 12 de agosto de 2019. 

 

 

Saulo Menna Barreto Dias 

Presidente Comissão Pró-Consulta Geral 


