
 

 

Normas para realização de debate relativo à Consulta para a escolha da 
nova direção da UFRJ Polo Xerém 

 
 Cada Chapa poderá ser representada no debate pelo candidato a Diretor da UFRJ 
Polo Xerém, pelo seu Substituto eventual ou por ambos. Caso ambos, candidato a Diretor 
e Substituto, estejam presentes, somente um deles poderá responder uma pergunta 
específica e a respectiva tréplica da mesma pergunta.  
 

O debate será conduzido por um mediador da Comissão de consulta. Ele será o 
responsável pela leitura das perguntas e pelo controle do tempo disponível para as falas 
do candidato. Cabe também ao mediador manter a ordem e o bom andamento do debate. 
  

O tempo total previsto para o debate é de 72 minutos, divididos nos blocos: 
 

(1) Bloco de apresentação – tempo total estimado de 10 minutos 
É um bloco dedicado à apresentação da Chapa à comunidade. O tempo disponível 

para cada Chapa é de cinco minutos. A ordem de apresentação das chapas será decidida 
por sorteio. 
 

(2) Bloco de perguntas da comunidade – tempo total estimado em 42 minutos 
Cada grupo que compõem a Comunidade da UFRJ Polo Xerém, discente, técnico-

administrativo e docente, formulará quatro perguntas cada (total de doze perguntas). As 
perguntas serão formuladas e enviadas previamente, por e-mail, à Comissão de Consulta 
até a data prévia a cada um dos debates previstos. 

Serão sorteadas seis perguntas, sendo duas de cada grupo. Cada Chapa 
responderá três das perguntas sorteadas, uma de cada grupo. Para cada pergunta, será 
dado ao candidato três minutos de resposta, dois minutos de réplica e dois minutos de 
tréplica. A ordem de resposta das perguntas pelas Chapas será decidida em sorteio, 
durante o debate.  
 

(3) Bloco de perguntas das Chapa – tempo total estimado em 14 minutos  
Cada Chapa terá direito a uma pergunta, endereçada à Chapa concorrente. Para 

cada pergunta, será dado ao candidato dois três minutos de resposta, dois minutos de 
réplica e dois minutos de tréplica. A ordem de resposta das perguntas pelas Chapas será 
decidida em sorteio, durante o debate. 
 

(4) Bloco de considerações finais – tempo total estimado em 6 minutos 
Cada chapa terá direito a três minutos para considerações finais. 

  
O debate será considerado encerrado após o bloco de considerações finais. 


