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CONSULTA PARA A ESCOLHA DO DECANATO DO INSTITUTO DE 

HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS DO CAMPUS JORGE AMADO – UFSB 

 

 

DEBATE ENTRE AS CHAPAS 

  

A Comissão de Consulta instituída por meio da Portaria IHAC/CJA 001/2017, vem por 

meio deste e em comum acordo com os membros da Congregação IHAC/CJA e as chapas 

homologadas, tornar público as REGRAS DO DEBATE que será realizado no dia 05 de junho 

de 2017, no Auditório da Reitoria, das 18:30 às 20:30h. 

O debate será dividido em quatro (04) blocos, terá transmissão via webconf, e será 

mediado por meio do representante da categoria de docentes na Congregação IHAC/CJA e 

membro da Comissão de Consulta, Prof. Dr. Gustavo Bruno B. Gonçalves, com o apoio dos 

demais membros da Comissão de Consulta. 

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. 

  

PRIMEIRO BLOCO (Abertura, Informes e Apresentação das Chapas) 

Neste bloco, haverá explanação das Regras do Debate e informações sobre as etapas de 

votação na sede do Campus Jorge Amado e na Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários 

por parte da Comissão de Consulta. Logo após, por ordem de sorteio a ser realizado na hora, 

cada chapa terá doze minutos (12min) de apresentação dos(as) candidatos(as) e divulgação das 

principais propostas da chapa. 

  

SEGUNDO BLOCO (Bloco Temático) 
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          Neste bloco, cada chapa terá cinco (05) minutos para expor seus pensamentos, 

concepções e propostas relacionadas a temas sorteados na hora. Serão abordados três (03) temas 

sorteados por chapa, sendo de responsabilidade das chapas coordenaram internamente os tempos 

para que o(a) candidato(a) a função de Decano(a) e as candidatas a função de Vice-decana 

alternem seus turnos. 

 Os temas que serão sorteados, sugeridos por meio da Congregação do IHAC/CJA e da 

Comissão de Consulta, são:  

1. Gestão da Rede Anísio Teixeira 

2. Laboratórios e Biblioteca 

3. Gestão administrativa e acadêmica do IHAC 

4. Propostas da Formação Geral 

5. Saúde Mental, Acessibilidade e Espaços de Convivência 

6. Pesquisa e extensão no IHAC 

7. Metapresencialidade 

8. Política de comunicação entre IHAC, servidores e discentes 

 

TERCEIRO BLOCO (Bloco de perguntas da comunidade acadêmica) 

Neste bloco, as chapas serão convidadas a responder perguntas da comunidade acadêmica 

realizadas no momento do debate. As chapas responderão as mesmas perguntas, num período 

máximo de três (03) minutos, e possuem autonomia para escolher qual  candidato(a) da própria 

chapa responderá a pergunta em questão. 

As perguntas serão realizadas em ordem aleatória, mas deverão seguir os seguintes 

critérios: quatro (04) perguntas da categoria discente (com pelo menos uma vinculada ao CUNI); 

quatro (04) perguntas da categoria docente; duas (02) perguntas da categoria dos técnicos 

administrativos; uma (01) pergunta da categoria dos funcionários terceirizados. 

  

QUARTO BLOCO (Considerações Finais) 

         Neste bloco, cada chapa terá cinco (05) minutos para realizar suas considerações finais e 

o debate será encerrado por meio do seu mediador e membro da Comissão de Consulta. 


