REGRAS PARA O DEBATE ENTRE AS CHAPAS
Ifes - campus Vitória
25 de novembro de 2015, de 13h30 às 17h
A mesa de trabalho será composta por dois membros da Comissão Organizadora e até três
representantes de cada chapa, indicados pelas chapas no início do debate e que não poderão ser
substituídos até o final do debate.
O debate ocorrerá em quatro blocos da seguinte forma:
1. Primeiro Bloco:
A Chapa 2 terá 5’ para fazer uma apresentação inicial dos membros da chapa e de seu programa de
trabalho. Em seguida a Chapa 1 também terá 5’ para fazer uma apresentação inicial dos membros da
chapa e de seu programa de trabalho.
2. Segundo Bloco:
Pergunta da Chapa 1: 30”
Tempo para a Chapa 2 organizar a resposta: 30”
Resposta da Chapa 2: 1’30”
Réplica da Chapa 1: 1’
Tréplica da Chapa 2: 1’
Pergunta da Chapa 2: 30”
Tempo para a Chapa 1 organizar a resposta: 30”
Resposta da Chapa 1: 1’30”
Réplica da Chapa 2: 1’
Tréplica da Chapa 1: 1’
Este ciclo se repete mais duas vezes. Dessa forma, cada chapa terá feito três perguntas à chapa
concorrente.
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3. Terceiro Bloco:
Durante o primeiro e segundo blocos a plateia encaminha à Comissão Eleitoral perguntas direcionadas
às chapas. A Comissão Eleitoral sorteará cinco perguntas direcionadas à cada chapa. O coordenador
do debate fará a leitura da primeira pergunta para a Chapa 2, que terá 2’ para responder à pergunta.
Em seguida é feito o mesmo procedimento com uma pergunta feita pela plateia à Chapa 1.
Este ciclo se repete até mais quatro vezes. Dessa forma, cada chapa terá respondido até cinco
perguntas feitas pela plateia. As duas chapas devem responder um número igual de perguntas. As
perguntas a serem feitas para cada chapa serão sorteadas antes de cada pergunta. Caso seja
necessário, a chapa poderá solicitar que o formulador da pergunta faça uma explicação de seu
conteúdo.
Neste bloco as chapas não terão direito à réplica e tréplica.
4. Quarto Bloco:
A Chapa 1 terá 5’ para fazer suas considerações finais. Em seguida a Chapa 2 também terá 5’ para
fazer suas considerações finais.
Tempo de cada bloco e tempo total do debate:
Primeiro bloco: 10’
Segundo bloco: 24’
Terceiro bloco 20’.
Quarto bloco 10’.
Tempo total 1h04’.
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