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Edital no 04, de 26 de julho de 2016 

A Comissão Eleitoral constituída para processar a Pesquisa à comunidade do Centro de 
Ciências da Saúde visando à escolha do Diretor e do Vice-diretor do CCS para o quadriênio 
2016/2020, na forma da Resolução 201/2016 aprovada pelo Conselho Departamental 
informa que, o debate para a Pesquisa Eleitoral: 
 
1. Será realizado dia 17 de agosto de 2016 (quarta-feira) com início às 14:00 horas e 
término até  18:00 horas. 
 
2. A organização do debate será realizada da seguinte forma: 

 
Abertura do debate 

 Saudação ao público, apresentação das normas do debate, informes e apresentação 

dos(as) candidatos(as) – Mediador 

o A ordem das falas obedecerá a um sorteio feito previamente com os candidatos 

(Tempo estimado de 5 minutos). 
 
Apresentação das Chapas e das Propostas. 

 As chapas, representadas pelos candidatos à Diretor e/ou Vice-diretor, terão 

10 (dez) minutos para fazerem as apresentações e explicitarem suas 

propostas. 

(Tempo estimado 20 minutos). 
 
Perguntas entre os Candidatos das Chapas. 

 Cada candidato terá direito a fazer duas perguntas ao outro candidato. 

O tempo máximo por pergunta é de 1 (um) minuto. 
 A resposta a cada pergunta deverá ser dada imediatamente depois de 

encerrada a pergunta. 

O tempo máximo de resposta para cada pergunta é de 3 (três) minutos. 
 As perguntas serão alternadas entre os candidatos. 

 Os candidatos terão direito a 1,5 (um e meio) minutos de réplica e 1 (um) 

minuto de tréplica. 

(Tempo estimado 30 minutos). 
 
Perguntas do Público aos Candidatos da Chapa 
 

 A mesa deve ressaltar que as perguntas deverão ser objetivas. 

 As perguntas deverão ser direcionadas e respondidas por ambas as chapas. 

 São previstas até 9 (nove) perguntas. Havendo uma quantidade de perguntas 

acima do estabelecido, as mesmas serão sorteadas.  

 As perguntas serão lidas pelo mediador. 

 A resposta a cada pergunta deverá ser dada imediatamente depois de 

encerrada a pergunta, tendo um tempo máximo de resposta de 3 (três) 

minutos. 
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 Só poderão perguntar professores e técnico-administrativos efetivos do CCS; 

estudantes (graduação e pós-graduação stricto sensu) e os residentes do CCS. 

Os interessados deverão depositar o nome uma única vez na urna do 

respectivo segmento. 

 Serão sorteadas até 3 (três) perguntas por segmento (professores, técnico-

administrativos, estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação 

stricto sensu + residentes). 

 
(Tempo estimado de 80 minutos) 

 
Conclusão 

 As chapas, representadas pelos candidatos à Diretor e/ou Vice-diretor, terão, 

cada uma, 5 (cinco) minutos para fazerem um discurso de conclusão. 

(Tempo estimado 10 minutos) 
 

 Agradecimentos, informes e encerramento – Mediador  

(Tempo estimado 5 minutos) 
 
 

3. Observações gerais 
 
 A mesa será composta por até 5 (cinco) membros, sendo um mediador indicado pela 

Comissão Eleitoral e os candidatos das respectivas Chapas. 

 O mediador será encarregado de manter a ordem e garantir os direitos assegurados 

neste documento, bem como controlar o tempo de fala. 

 Os representantes da comissão serão encarregados de receber e ordenar as perguntas e 

encaminha-las ao mediador. 

 Caso algum candidato seja citado nominalmente pelo oponente e se considerar agredido 

poderá encaminhar verbalmente pedido de réplica à mesa, cabendo ao mediador 

conceder ou não. Tal iniciativa poderá ser tomada por qualquer participante do debate, 

e deve ser feito sem prejuízo para o bom andamento do mesmo. 

 Não será permitido no recinto dos debates, o uso de instrumentos musicais ou aparelhos 

sonoros. 

 Não permitida a afixação de cartazes e/ou faixas no recinto dos debates. 

 O número de perguntas do público poderá ser aumentado por decisão da mesa durante 

o debate. 

 

 

Vitória-ES, 26 de julho de 2016 

____________________________________ 

Profª. Drª. Mabel Gonçalves Almeida 

Vice-Presidente da Comissão Eleitoral 


