
 

 

Regras para os debates entre os candidatos a reitor da UFJF no processo 

de consulta de 2014. 

 

Regras gerais 

 

1) As regras aqui estipuladas foram aprovadas pelos representantes das 

três chapas deferidas para o processo de consulta de 2014 e que 

poderão participar dos debates, a saber: 

 

Chapa 10 - Viver a Nova Universidade 

Reitor - Júlio Maria Fonseca Chebli 

Vice - Marcos Vinício Chein Feres 

 

Chapa 20 -Paixão pela UFJF 

Reitor - Paulo Roberto de Castro Villela 

Vice - Hélio Francisco da Silva  

 

Chapa 30 - Reunir a UFJF 

Reitor - Marcos Vinícius David  

Vice - Girlene Alves da Silva 

 

2) Os debates serão organizados, coordenados e conduzidos pela 

comissão eleitoral. Para mediação dos debates a Comissão Eleitoral 

poderá convidar um membro externo à UFJF. 

 

3) Os candidatos se comprometem a respeitar as regras e prezar pelo bom 

andamento dos debates, levando em consideração o interesse geral da 

comunidade acadêmica da UFJF. 

 

 



4) Serão realizados os seguintes debates no primeiro turno, nas datas, 

locais e horas aqui definidos: 

 

1° debate (13/05 – 16h): UFJF Governador Valadares – Teatro Municipal 

2° debate (20/05 – 8h): Anfiteatro da Engenharia 

3° debate (21/05 – 18h): Hospital Universitário (Unidade Santa Catarina) 

4° debate (29/05 – 18H): Anfiteatro Estudos Sociais 

5° debate (05/06 – 8h): Anfiteatro do ICB 

 

Formato do debate 

 

 

 Será realizado um único sorteio que norteará a participação das 

chapas no debate, a saber, por exemplo:  

 

1° bloco: A, B e C 

2° bloco: B pergunta para C, C pergunta para A e A pergunta para B. 

3° bloco: respondem C, A e B. 

4° bloco: C, B e A. 

 

 1° bloco: considerações iniciais - cada candidato terá 10 minutos 

para suas considerações iniciais.  

 

 2° bloco: os candidatos farão perguntas entre si. Nesse bloco 

cada candidato elaborará e responderá uma única questão. Terá 

2 minutos para elaborar pergunta, enquanto o questionado terá 5 

minutos para elaborar resposta. Haverá 3 minutos para réplica e 3 

minutos para tréplica.  

 

 

 3° bloco: os candidatos responderão perguntas da platéia. A 

comissão eleitoral disponibilizará formulários onde os presentes 

poderão direcionar suas questões ou  inscrever-se para formular a 

pergunta oralmente. As perguntas serão separadas por candidatos, 

de maneira que cada candidato, por sorteio, responda igualmente a 

três questões. Nesse bloco não haverá réplica ou tréplica. Em caso 

de perguntas formuladas por escrito, elas serão lidas pelo mediador 

do debate. Em caso de o inscrito optar por formulação oral, o mesmo 

terá 2 minutos para elaborar a questão. Os candidatos terão 5 

minutos para resposta. Não serão aceitas perguntas anônimas. 

 

 4° bloco: Considerações finais. Os candidatos terão 5 minutos para 

suas considerações finais e falarão na ordem inversa da ordem inicial 

sorteada. 



 

 

Sobre o direito de resposta ao longo do debate 

 

Será dado direito de resposta ao candidato que tiver sua honra, moral e 

dignidade atingida ao longo do debate, na fala de outro candidato. A solicitação 

do direito de resposta poderá ser feita ao próprio mediador ou à comissão 

eleitoral, através do representante do candidato. A comissão analisará o pedido 

e comunicará ao mediador que anunciará o resultado. Em caso de deferimento 

do pedido, será dado ao candidato 3 minutos de direito de resposta. 

 

 

Juiz de Fora, 08 de maio de 2014. 

 

 

 

_____________________________ 

 

Joacir Teixeira de Melo 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

Em comum acordo, 

 

 

_____________________________ 

 

Representante da chapa 10 

 

 

_____________________________ 

 

Representante da chapa 20 

 

 

_____________________________ 

 

Representante da chapa 30 

 

 


