
 

 

  REGRAMENTOS PARA CONDUÇÃO DE DEBATES ENTRE 

CANDIDATOS/AS À DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PARA A GESTÃO 2020-2022 

A Comissão Eleitoral Local (CEL) estabelece os seguintes regramentos para a 

condução de debates entre as chapas concorrentes à direção da Associação dos 

Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), em medida complementar ao artigo 

11º do Regimento Eleitoral aprovado na reunião do Conselho de Representantes do 

dia 07/07/2020. 

I. DATAS E HORÁRIOS DOS DEBATES 

Conforme o §1º do artigo 11º do Regimento Eleitoral, os debates serão realizados de 

forma virtual pela plataforma StreamYard, com garantia de transmissão online por 

meio das redes oficiais da ADUnB, em razão das medidas de afastamento social 

impostas pelo combate à pandemia da Covid-19. 

Serão realizados 3 (três) debates entre os(as) candidatos(as) à diretoria da ADUnB, 

nas seguintes datas e horários: 

1º debate: 08 de setembro de 2020, terça-feira, às 18 horas; 

2º debate: 14 de setembro de 2020, segunda-feira, às 11 horas; 

3º debate: 22 de setembro de 2020, terça-feira, às  18 horas. 

  II. REGRAS PARA OS DEBATES 

 1.   O debate e sua mediação devem ter como diretrizes os princípios éticos 

estabelecidos entre a CEL e os(as) candidatos(as), no sentido de fazer sobressair o 

confronto de ideias e de propostas, recomendando-se a civilidade das intervenções 

dos(das) candidatos(as). 

2.   Poderão participar dos debates até 2 (dois) membros das candidaturas por chapa. 

3.   Ocorrendo citação pejorativa ao entendimento do(a) mediador(a), haverá direito 

de resposta. O citado terá 2 (dois) minutos para responder. 

4.   O tempo deverá ser rigorosamente controlado. O(A) mediador(a) indicará ao 

candidato(a) que ele deve concluir, encerrando o tempo, e dará a palavra ao 

candidato(a) seguinte. 

5.   Os(As) mediadores(as) serão definidos pela CEL, podendo ser membros 

integrantes da Comissão Eleitoral Local ou profissionais da área de comunicação 

e cultura externos à comunidade acadêmica da UnB. 



 

 

6.   Os debates terão tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

7.   As chapas deverão enviar, 4 (quatro) dias úteis antes dos debates, um e-mail para 

acs@adunb.org.br com um texto de até dois parágrafos, ou 600 caracteres, com 

apresentação da chapa e dos(das) candidatos(as) participantes. 

 III. METODOLOGIA DOS DEBATES 

1. Os debates seguirão a seguinte metodologia: 

Sorteio: Com quarenta minutos de antecedência ao horário de início dos debates será 

realizado um sorteio, com a presença dos candidatos e/ou um dos quatro 

representantes indicados pelas chapas, conforme parágrafo primeiro do art 13 do 

regimento eleitoral, na plataforma em que será realizado o debate.  

1º Bloco: Cada candidato(a) terá 3 (três) minutos para apresentação de suas propostas. 

A ordem de apresentação obedecerá ao 1º sorteio. (tempo estimado: 6 minutos). 

2º Bloco: Cada candidato(a) fará 2 (duas) perguntas alternadamente, na sequência 

obtida no sorteio. O(A) mediadora deve avisar os(as) debatedores(as) sobre a 

mudança do bloco. Tempo para a pergunta: 1min e 30seg. Tempo para resposta: 

3min. Tempo para a réplica: 1min e 30seg. Tempo para tréplica: 1 min. (tempo 

estimado: 22 min). 

3º Bloco: Será disponibilizado um link no início do debate por meio do Formulário 

Google, com garantia de sigilo para realização de perguntas aos candidatos(as). Das 

perguntas enviadas serão sorteadas 2 (duas) pergunta para cada candidato(a). As 

perguntas serão lidas pelo(a) mediador(a) do debate. Tempo p/ resposta: 3 min. A 

ordem de perguntas seguirá a ordem inversa do sorteio. O mediador sorteará outra 

pergunta se, a seu juízo, ela for ofensiva à moral de candidatos ou à dignidade do 

debate. (tempo estimado – 12 minutos) 

4º Bloco: Cada candidato/a terá 2 minutos e 30 segundos para finalizar a sua 

participação no debate. A ordem de apresentação será inversa àquela obtida pelo 

sorteio. (tempo estimado: 5  min).  

 

IV. DO SORTEIO DAS PERGUNTAS 

Um membro da CEL, acompanhado virtualmente de um membro ou representante de 

cada chapa, sorteará as perguntas via software. As perguntas que chegaram via 
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formulário serão separadas e posteriormente sorteadas, direcionando para cada chapa, 

conforme o andamento dos debates.  

V. A garantia da participação nos debates é de inteira responsabilidade das chapas. 

VI. Fica resguardado à CEL o direito de alteração nas regras dos debates caso seja 

necessário, considerando fatores como acessibilidade à plataforma, horários e dias, e 

dinâmica da metodologia dos debates, visando proporcionar aos(às) docentes mais 

conhecimento das propostas das candidaturas e ampla participação nos debates. 

Brasília, 25 de agosto de 2020 

 

Comissão Eleitoral Local –  CEL 

José Mauro Ribeiro (IdA) 

 André Camargo Thomé M. Monteiro (IdA) 

 Wildo Navegantes de Araújo (FCE) 
 

  

  

  

 


