COC – Comissão Organizadora da Consulta
Regras para condução de debates entre candidatos/as a Reitor/a da UnB
O debate e sua mediação devem ter como diretrizes os princípios éticos estabelecidos entre
a COC/Comissão Organizadora da Consulta e os/as candidatos/as, no sentido de fazer
sobressair o confronto de ideias e de propostas, recomendando-se a civilidade das
intervenções dos candidatos e da plateia sob o estímulo de liderança daqueles, a moderação
dos participantes, inibindo-se os excessos de correligionários, apoiadores e claques.
1. Cada candidato/a terá 5 minutos para apresentação de suas propostas. A ordem de
apresentação obedecerá a sorteio feito no início do debate. (tempo estimado -15min)
2. Cada candidato/a fará duas perguntas, uma para cada candidato/a, na sequência obtida
no sorteio. Tempo para a pergunta: 1min e 30seg. Tempo para resposta: 3min. Tempo
para a réplica: 1min e 30 seg. Tempo para a tréplica: 1min. A ordem das perguntas
será a mesma do sorteio anterior. (tempo estimado - 42min)
3. Da plateia serão sorteadas 02 (duas) perguntas feitas por escrito para cada candidato/a.
Cada candidato/a terá uma urna para receber as perguntas que serão escolhidas por
sorteio. As perguntas serão lidas pelo mediador do debate. Tempo p/ resposta: 3min. A
ordem de perguntas seguirá a ordem inversa do sorteio previsto no item 1. O mediador
sorteará outra pergunta; se, a seu juízo, ela for ofensiva à moral de candidatos ou à
dignidade do debate. (tempo estimado - 27min)
4. Uma pergunta feita por escrito e comum a todos os/as candidatos/as será previamente
elaborada por ADUnB, SINTFUB e DCE. Tempo: 3min. As perguntas serão lidas pelo
mediador do debate. A ordem de respostas às perguntas obedecerá a do sorteio
realizado no início do debate. (tempo estimado - 30min). Neste item, haverá rodizio na
ordem das respostas, onde o primeiro candidato que responder, será o ultimo a
responder a ultima pergunta.
5. Cada candidato/a terá 5 minutos para finalizar a sua participação no debate. A ordem de
apresentação será inversa àquela obtida pelo sorteio feito no início do debate. (tempo
estimado -15min)
6. Os/As candidatos/as a vice-reitor/a terão assento à mesa e poderão participar de todas as
etapas do debate quando convocados pelo/a candidato/a a reitor/a, dentro do tempo
atribuído às candidaturas às quais se vinculam.
7. Ocorrendo citação pejorativa ou, ao entendimento do mediador, haverá réplica. O citado
terá 2 (dois) minutos para a réplica.
8. O tempo deverá ser rigorosamente controlado. O mediador indicará ao expositor que ele
deve concluir, encerrando o tempo e dará a palavra ao expositor seguinte.
Chapa: .............- Aceitamos estas Regras para a Condução de Debates entre os

Candidatos/as a Reitor/a da UnB

