
Regras para Debates entre chapas
UniDiversidade e Democracia e participação

A comissão organizadora da consulta divulga as Regras para Debates abertos para
membros da comunidade interna e externa e transmitidos ao vivo entre chapas
UniDiversidade e Democracia e participação que ocorrerão nos dias 24, 26, 28 de janeiro
de 2022, on line, das 17h às 19:20h. Os debates serão ao vivo e transmitidos pelo Youtube
conforme calendário a seguir.

Regra geral
Princípio do decoro, como dever ético do servidor público. Postar-se de forma leal e cortês
aos/às candidato/as da chapa concorrente, aos membros da Comissão e ao público geral.
Respeito às regras do debate, incluindo o tempo para manifestação. As duas chapas podem
se organizar para utilizar os tempos de resposta entre candidato/a a reitor/a e candidato/a a
Vice, em cada manifestação dentro do tempo da Chapa.

Organização do tempo (140 minutos no total)

Apresentação inicial pela comissão eleitoral (9 minutos).

Bloco 1 (40 min - apresentação temática): apresentação das propostas das chapas,
considerando os temas do dia (20 min para cada Chapa). Neste bloco será facultado o
compartilhamento de arquivos em tela.

Bloco 2 (40 min - interação com o público): 4 perguntas (preferencialmente ao menos
uma por segmento). Cada chapa responderá as mesmas perguntas feitas pela COC a partir
da interação do chat do Youtube. Cada chapa terá 3 minutos por resposta.
Representantes da Comissão Eleitoral organizam previamente as perguntas e irão
repassá-las ao mediador do debate. O mediador do debate lerá cada pergunta (máximo de
um minuto) e as chapas terão, no máximo, três minutos para a resposta.

Bloco 3 (40 min - debate entre candidatos): Cada candidata/o poderá formular duas
perguntas para a chapa concorrente, com duração de até 2 minutos. Tempo de resposta de
até 3 minutos, seguido de réplica de 2 minutos e tréplica de 1 minuto. Total de 4 perguntas,
2 dirigidas a cada chapa.

Mensagem final das chapas (10 min, 5 para cada chapa)

Palavras finais da COC (1 minuto)

CJA  DIA: 24 de janeiro de 2022 – segunda-feira
Transmissão: Canal Youtube Auditório Virtual - UFSB
https://www.youtube.com/c/AuditorioVirtualUFSB
Mediadores: Gustavo Gonçalves/ Rafael dos Prazeres
HORÁRIO: 17 às 19:20 h

https://www.youtube.com/c/Audit%C3%B3rioVirtualUFSB


Introdução (9 min)
Bloco 1 (40 min): Apresentação das propostas das chapas, considerando os temas
estruturantes:

Tema 1: Unidades Universitárias do CJA e Reitoria,
Tema 2: Arquitetura de Ciclos e Regime letivo quadrimestral,
Tema 3: Territorialização e Comunidades Tradicionais,
Tema 4: Colégios Universitários.

Bloco 2 (40 min): Perguntas do público;
Bloco 3 (40 min): Debate direto entre os/as candidatos/as
Mensagem final das chapas (10 min)
Palavras finais da COC (1 minuto)

CSC DIA: 26 de janeiro de 2022  – Quarta-feira
Transmissão: Canal Youtube CSC
Debate Público entre candidatos à Reitoria UFSB
Mediadores: Zenilton Gondin/ Maristella Aragão
HORÁRIO: 17 às 19:20 h
Introdução (9 min)
Bloco 1 (40 min): Apresentação das propostas das chapas considerando os temas de
Gestão:

Tema 1: Unidades Universitárias do CSC,
Tema 2: Pesquisa, Extensão e Internacionalização,
Tema 3: Regime de trabalho presencial e teletrabalho/home office,
Tema 4: Gestão e Desenvolvimento Institucional

Bloco 2 (40 min): Perguntas do público
Bloco 3 (40 min): Debate direto entre candidatos
Mensagem final das chapas (10 min)
Palavras finais da COC (1 minuto)

CPF DIA: 28 de janeiro de 2022  – sexta-feira
Transmissão: Canal Youtube CPF
https://www.youtube.com/watch?v=dXVT0CHUElQ
Mediadores: Nicolle Monteiro/ Luiz Conceição
HORÁRIO: 17 às 19:20h
Introdução (9 min)
Bloco 1 (40 min): Apresentação das propostas das chapas, considerando os temas
estudantis:

Tema 1: Unidades universitárias do CPF,
Tema 2: Acessibilidade e Inclusão Social e Educacional,
Tema 3: Assistência Estudantil e Políticas Afirmativas,
Tema 4: Mobilidade estudantil

https://www.youtube.com/watch?v=AKSQGfR2_Go
https://www.youtube.com/watch?v=dXVT0CHUElQ


Bloco 2 (40 min): Perguntas do público
Bloco 3 (40 min): Debate direto entre candidatos
Mensagem final das chapas (10 min)
Palavras finais da COC (1 minuto)


