
 

 
 
 

 
CONSULTA PARA A ESCOLHA DO DECANATO 

DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES 
 

Regras para o debate público (de acordo com o edital 02/2017)  
 
Início: o mediador/a (a ser informado) deve apresentar as chapas e descrever as regras do debate. (Tempo: 5 minutos). 
 

Caberá ao mediador: conduzir o debate; indeferir perguntas não pertinentes ou de cunho exclusivamente pessoal; 
censurar o uso de expressões injuriosas e depreciativas dos candidatos; evitar exaltações entre os candidatos e entre 
esses e a plenária e vice-versa; manter a ordem, solicitar da plenária contenção em manifestações consideradas 
inoportunas; respeitar rigorosamente os tempos e o cumprimento das regras.  

 
 
O debate será dividido em quatro momentos: 
 
1) Apresentação das chapas; 
2) Respostas às perguntas elaboradas pelas categorias; 
3) Perguntas e respostas entre as chapas; 
4) Encerramento. 
 
1). Cada chapa deverá apresentar suas propostas, tendo 5 minutos para cada chapa fazer sua fala. A ordem das falas será 
escolhida por sorteio. (Tempo: 10 minutos) 
 
2). As chapas responderão a perguntas elaboradas por cada uma das três categorias da comunidade votantes do CFA (docentes, 
técnico-administrativos e estudantes). A definição da primeira chapa a responder as perguntas das categorias será feita por 
sorteio, e depois, se prosseguirá de modo alternado (ver quadro abaixo). As chapas terão 5 minutos para responder cada 
pergunta.  
 

Serão 3 perguntas para os discentes (1 de cada campus); e 2 para as demais categorias (Docentes e TAs).  
*Caso algum campus queira ceder seu direito e/ou não haja pergunta, um campus pode fazer mais de uma pergunta.  

a. No início do debate, às 18:30, todos e todas que tiverem interesse em apresentar perguntas devem se 
inscrever. Para quem estiver presencialmente haverá uma lista na entrada do auditório, na qual deverá colocar 
seu nome e categoria. Já, quem estiver acompanhando via webconf poderá se inscrever pelo chat com a 
seguinte expressão: PERGUNTA PARA DEBATE, também informando nome e categoria. 

b. A comissão coletará os nomes e categorias dos inscritos e colocará em três caixas distintas, por categoria, 
para serem sorteadas, caso o número de pessoas ultrapasse o limite de perguntas.  

c. O tempo para a realização da pergunta será de 1 minuto. As perguntas do chat serão lidas pela mediação. 
d. A ordem da realização das perguntas por cada categoria também será definida por sorteio, na hora. 

 
 
  



3) Na terceira etapa, perguntas e respostas devem ser feitas entre as chapas. Cada chapa deverá formular uma pergunta para a 
chapa concorrente, sendo seguida por resposta, réplica e tréplica. As chapas terão 1 minuto para elaborar suas perguntas para a 
chapa concorrente, que terá 5 minutos para resposta, seguindo por 2 minutos de réplica e mais 2 minutos de tréplica. (Tempo: 
30 minutos). 
 
4) Para a finalização do debate, cada chapa terá mais 5 minutos de fala para finalização de suas propostas. A ordem de 
apresentação das chapas será escolhida também por sorteio. (Tempo: 10 minutos). 
 
Dinâmica da alternância das falas dos candidatos 
 
Pergunta 1 – DOC  
                       chapa sorteada A 
                       chapa sorteada B 
Pergunta 2 – DOC  
                       chapa sorteada B 
                       chapa sorteada A 
 
Pergunta 1 – TA  
                       chapa sorteada A 
                       chapa sorteada B 
Pergunta 2 – TA  
                     chapa sorteada B 
                     chapa sorteada A 
 
Pergunta 1 – DIS  
                     chapa sorteada A 
                     chapa sorteada B 
Pergunta 2 – DIS  
                    chapa sorteada B 
                    chapa sorteada A 
Pergunta 3 – DIS 
                     chapa sorteada A 
                     chapa sorteada B 
 

 
Local: Auditório Monte Pascoal, campus Sosígenes Costa.  
Link para transmissão online: http://webconf2.rnp.br/sala05_csc_ufsb 

Data: 18 de julho de 2017 

Horário: das 18h30 às 20h30 

Mediadora: Evani Tavares Lima (professora adjunta, presidente da Comissão de Organização) 
*As salas físicas para retransmissão nos campi Jorge Amado e Paulo Freires serão informadas, brevemente. 

 
 

Assinam pela Comissão Organização de Consulta: 
 

Evani Tavares Lima - Membro da Congregação não representante de segmento - Presidente) 
Daniel Durans – Representante Discente 
Gilca Seidinger - Representante Docente 

Valeria Vieira - Representante Técnico-administrativo 

Wilson Bittencourt - Representante do Conselho Estratégico Social do Campus 

 
Porto Seguro/Itabuna, 17 de julho de 2017. 


