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REGRAS PARA O DEBATE ELEITORAL 

DURAÇÃO PREVISTA: 2H09M 

TURNO/HORÁRIO: MANHÃ (09:00 HORAS); NOITE (19:00 HORAS) 

DATA: 13/06/2018 (QUARTA-FEIRA) 

LOCAL: Auditório do CEUNES, Campus Litorâneo – São Mateus/ES 

CHAPA Nº. 01 Candidato a Diretor: Professor Dr. Osmar Vicente Chévez Pozo (DETEC); 
Candidato a Vice-diretor: Professor Dr. Andreas Nascimento (DETEC) 

CHAPA Nº. 02 Candidato a Diretor: Professor Dr. Rodrigo Dias Pereira (DCN) e Candidato a 
Vice-diretor: Professor Dr. Marcelo Barreto da Silva (DCAB) 

CHAPA Nº. 03 Candidato a Diretor: Professor Dr. Luiz Antônio Favero (DCS) e Candidato a 
Vice-diretor: Professora Dra. Ana Beatriz Neves Brito (DETEC) 

1. As Chapas deverão obedecer os tempos estipulados pela Comissão Eleitoral. Se o 
candidato ultrapassar o limite de tempo, a Comissão Coordenadora se reserva o direito de 
cortar o áudio;  

2. Só será permitida interação entre as Chapas e a Comunidade; 
3. Uma Chapa não poderá citar outra Chapa nas respostas; 
4. Em qualquer momento de fala, se uma chapa citar a outra, como penalização, a chapa 

citada terá direito de resposta alocado em até 50% do tempo de fala da chapa citante. 

 

O debate será dividido em três blocos, a saber: 

1º Bloco (Total: 30 min) 

Cada chapa terá um tempo de 10 minutos para apresentação de suas propostas. 

A ordem para a apresentação será definida por sorteio na hora. 

2º Bloco (Total: 30 min) 

As chapas farão perguntas entre si. Cada chapa terá direito a 1 (uma) pergunta para cada uma 
das 2 (duas) demais chapas. A ordem para a pergunta será decidida por sorteio. Cada pergunta 
e respostas terá duração de 5 minutos, divididos em: 1 minuto para realização da pergunta, 2 
minutos para resposta, 1 minuto para réplica, e 1 minuto para tréplica. Tema da pergunta é 
livre. 

3º Bloco (Total: 60 min) 

Serão sorteadas 6 (seis) perguntas elaboradas, previamente, pela plateia, com direito de 
resposta para todas as chapas. Cada pergunta e respostas terá duração de 10 minutos, 
divididos em: 1 (um) minuto para realização da pergunta (pelo próprio autor da pergunta), e 3 
(três) minutos de resposta para cada chapa.  

As perguntas elaboradas pela plateia serão previamente, colocadas em uma urna que estará 
disponível a partir do início do debate. 

4º Bloco (Total: 9 min) 

Nesse bloco, cada chapa terá direito a 3 (três) minutos para suas considerações finais. 

 


