
 
 
 

PLANO DE DEBATE - GESTÃO CAXIM 2019 
 
- Data do debate: 29 de novembro de 2018 (Quinta-feira) 
- Horário de início: 19h  
- Duração: aproximadamente 1h30min 
- Moderadores: membros da Comissão Eleitoral 
- 3 representantes das chapas (um coordenador e outras duas pessoas à escolha da              
chapa) 
- Comunicação entre o coordenador da chapa e seus auxiliares só será permitida nos              
intervalos de cada bloco. Durante o bloco, a comunicação entre os três representantes deverá              
ser feita, preferencialmente, por escrito, evitando atrapalhar a fala do representante da chapa             
adversária. 
- Fica expressamente proibida a comunicação do coordenador e seus auxiliares com os demais              
membros da chapa durante o debate. 
- O moderador avisará a plateia de que são proibidos: vaias, aplausos ou qualquer              
manifestação às falas dos debatedores, para que os candidatos não sejam interrompidos. 
- Caso o tempo de fala seja excedido, o moderador interromperá o candidato, informando-o              
que o limite de tempo acabou. 
- Caso o candidato utilize tempo inferior ao concedido, o moderador o informará e, se o                
candidato abrir mão do tempo restante, dará continuidade ao debate. 
- O candidato que se sentir ofendido por declaração de outro participante deverá pedir o               
direito de resposta logo após à fala do ofensor. O moderador analisará o pedido de imediato e,                 
caso deferida, a resposta do candidato ofendido deverá ter duração máxima de 30 segundos. 
 
Bloco 1 
 
Este bloco destina-se à apresentação das chapas. Cada chapa terá 10 minutos de fala. 

 
 
Bloco 2 
 
Este bloco destina-se à troca de perguntas entre as chapas. Cada chapa poderá formular,              
alternadamente, 4 perguntas, cada uma no tempo máximo de 1 minuto. As chapas terão o               
tempo máximo de 3 minutos para responder às perguntas. As chapas têm, também, 1 minuto               
para réplica e tréplica.  
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As perguntas devem versar sobre assunto de relevância para que o público possa definir o               
perfil e a linha de pensamento das chapas, ficando vetada pergunta que não tenha relação com                
a realidade da Faculdade de Direito - UFG. 
 

1) A chapa sorteada (A) fará sua primeira pergunta, em até 1 minuto; 
2) A chapa adversária (B) responderá, em até 3 minutos; 
3) A chapa A terá direito à réplica, em até 1 minuto; 
4) A chapa B terá direito à tréplica, em até 1 minuto; 
5) A chapa B fará sua primeira pergunta, em até 1 minuto; 
6) Repete-se a ordem dos itens 2 a 4; 
7) Esse processo irá se repetir até o final das quatro perguntas de cada candidato. 

 
Bloco 3 
 
Destina-se a perguntas dos ouvintes. É vetada a realização de perguntas por outros integrantes              
da chapa. 
 

1) O moderador perguntará quem da plateia deseja fazer alguma pergunta; 
2) Os ouvintes têm 1 minuto para formular a pergunta; 
3) As chapas terão 3 minutos para responder as perguntas; 
4) Cada chapa terá 5 minutos para fazer suas considerações finais. 

 
 
 
 

Goiânia, 27 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

 
           Camila Tereza T. e S. de C. Almeida 
            (Presidente da Comissão Eleitoral) 
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