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DEBATE ENTRE CANDIDATOS À DIREÇÃO DO CCS 

 

Data: 13/10/2016 
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Local: Auditório da Pós-Graduação – Bloco H – CCS 

 

O debate será realizado em cinco etapas 

 

1. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Neste bloco os candidatos deverão expor os motivos que os levaram a apresentar seus 

nomes para a consulta prévia (eleições) à direção do CCS. Cada candidato terá 5 (cinco) 

minutos para sua apresentação segundo a ordem do sorteio realizado previamente.  

 

2. SORTEIO DE TEMAS ELEITOS COMO PRIORITÁRIOS PELO CONSELHO DA 

UNIDADE 

Neste bloco cada candidatura deverá apresentar sua percepção sobre cinco temas 

sorteado dentre os eleitos pelo Conselho do CCS como prioritários para a gestão 2017-

2020.  

Os temas serão sorteados na frente de todos os participantes do debate. Cada 

candidatura terá 2,5 (dois e meio) minutos para seu posicionamento em cada tema. 

Participarão os candidatos à direção e vice-direção, de maneira alternada, iniciando pelo 

candidato à direção. 

Um sorteio prévio realizado na presença dos candidatos indicará a Chapa que iniciará a 

explanação sobre o tema 1. Para os demais temas será adotado sistema de rodízio de 

modo que a candidatura que iniciou a explanação no tema anterior seja a segunda a 

apresentar. 

 

 



3. DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS 

Neste bloco cada candidatura fará duas perguntas à Chapa oponente, uma entre os 

candidatos à direção e a outra entre os candidatos à vice-direção. As perguntas serão 

intercaladas. Um sorteio prévio indicará o candidato que iniciará o debate. 

As perguntas deverão ser formuladas no tempo máximo de 1 (um) minuto. O candidato 

indagado terá 2 (dois) minutos para resposta. O perguntante terá 1 (um) minuto para 

fazer comentários sobre a resposta e o respondente mais 1 (um) minuto para finalização.  

 

4. TEMAS PROVENIENTES DA PLATÉIA 

Neste bloco a comunidade universitária do CCS poderá formular perguntas aos 

candidatos. As perguntas serão realizadas pela plateia e em consulta pública realizada 

previamente pela comissão eleitoral através de sistema eletrônico. 

Para as perguntas da plateia, os participantes deverão escrever e entregar à comissão 

organizadora do debate suas perguntas até o início do bloco 3.  

As perguntas provenientes da consulta prévia estarão impressas. 

Serão sorteadas 12 (doze) perguntas provenientes dessas duas formas de consulta de 

maneira intercalada e na presença de todos os participantes do debate. 

Cada candidato terá 2 (dois) minutos para responder a cada pergunta. A sequencia será 

intercalada e um sorteio prévio indicará o candidato que iniciará as respostas. 

 

5. MENSAGEM FINAL 

Para finalizar o debate, cada candidato terá 2 (dois) minutos para suas considerações 

finais. Um sorteio definirá quem iniciará sua exposição 


