
  
 CONSULTA PARA REITOR DA UECE GESTÃO 2020 - 2024 

Regras da Sabatina e do Debate  

1. ESTRUTURA DA SABATINA – DATA (PROPOSTA 12/11/2020 – 19h às 21h) 

 

 

 

 

Bloco I - Considerações iniciais das chapas 
Regra 01: Cada Chapa disporá de 5 minutos para considerações iniciais. 
Regra 02: A sequência das falas será decidida por sorteio feito, na hora, pela coordenação da mesa. 
Tempo Sorteio: 1 minuto Das falas: 15 min Transição: 1 min 
Tempo total bloco I:  17 minutos 

Bloco II: Participação do público – perguntas a todas as chapas (temas livres) 
Regra 03: Serão sorteadas perguntas de 2 professoras(es), de 2 alunas(os) e de 2 servidoras(es)             

técnico-administrativos que irão dirigir perguntas a todas as chapas. 
Regra 04: O bloco será dividido em dois momentos e, em cada um deles, as chapas responderão às                

perguntas dirigidas a elas(es) de 1 professor(a), 1 estudante e 1 servidor(a)            
técnico-administrativo. 

Regra 05: As perguntas serão registradas por formulário eletrônico (Google Forms - Perguntas Livres -             
link: https://forms.gle/FfZATrK9NKtVo1sy5), exclusivamente, durante o bloco I,       
Considerações iniciais das Chapas. 

Regra 06: A coordenação estabelecerá a sequência de respostas por meio de sorteio das(os) chapas a cada               
pergunta, utilizando-se de sorteadores randômicos. 

Regra 07 As perguntas serão lidas pela coordenação em até 1 minuto e as respostas dada por cada chapa                 
devem ter o limite de 2 minutos. 

Tempo do sorteio: 1 min das perguntas: 6 min das respostas: 36 min da transição: 2 min 
Tempo total bloco II:  45 minutos 

Bloco III: Participação do público – perguntas a todos as chapas (temas sorteados) 
Regra 08: Serão sorteadas perguntas de 2 professoras(es), de 2 alunas(os) e de 2 servidoras(es)             

técnico-administrativos que irão dirigir perguntas a todos as chapas, envolvendo os seguintes            
temas: Ensino-Graduação, Ensino-Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Infraestrutura,      
Segurança, Inovação, Transparência, Interiorização, Internacionalização, Inclusão,      
Financiamento, Política Estudantil, Política de Gestão de Pessoas, Democracia Universitária e           
Gestão Administrativa. 

Regra 09: As perguntas serão registradas por formulário eletrônico (Google Forms - perguntas temáticas            
- link: https://forms.gle/buYfPp2VBYN6dCz97), exclusivamente, durante os 30 primeiros        
minutos da bloco II 

Regra 10: Logo após o sorteio, a comissão de ética fará análise das perguntas, averiguando se está               
adequada aos temas escolhidos. Havendo divergência com o tema escolhido, será refeito o             
sorteio na mesma categoria. 

Regra 11: O bloco será dividido em dois momentos e, em cada um deles, 1 professor(a), 1 estudante e 1                  
servidor(a) técnico-administrativo farão perguntas dirigidas a todos as chapas. 

Regra 12: A coordenação estabelecerá a sequência de respostas por meio de sorteio das(os) chapas a cada               
pergunta, utilizando-se de sorteadores randômicos. 

Regra 13: As perguntas serão lidas pela coordenação, ao limite de até 1 minuto, e as respostas devem ter o                  
limite de 2 minutos para cada chapa. 

Tempo do sorteio: 1 das perguntas: 6 min das respostas: 36 min da transição: 2 min 
Tempo total bloco III:  45 minutos 

Bloco IV: Considerações finais das chapas 
Regra 14: A coordenação estabelecerá a sequência das falas por meio de sorteio das chapas.. 
Regra 15: Cada chapa disporá de 3 minutos para suas considerações finais 

https://forms.gle/FfZATrK9NKtVo1sy5
https://forms.gle/buYfPp2VBYN6dCz97




 

 

 

2. ESTRUTURA DO DEBATE - DATA (PROPOSTA 16/11/2020 – 19h às 21h) 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo do sorteio: 1 min das considerações: 9 min 
Tempo total bloco IV:  10 minutos 

Tempo Total de transmissão: 117 minutos. 

Bloco I - Considerações iniciais das chapas 
Regra 16: Cada Chapa disporá de 5 minutos para considerações iniciais. 
Regra 17: A sequência das falas será decidida por sorteio feito, na hora, pela coordenação da mesa.. 
Tempo Sorteio: 1 minuto Das falas: 15 minutos Transição: 1 minuto 
Tempo total bloco I:  17 minutos 

Bloco II: Debate entre as chapas – perguntas temas livres 
Regra 18: Cada chapa fará 2 perguntas para as outras chapas, distribuídas em uma pergunta a cada               

rodada de questionamentos. 
Regra 19: A pergunta para cada uma das chapas deverá ser realizada em até 1 minutos. Fica a critério da                  

chapa repetir pergunta. Cada chapa inquirida terá 3 minutos para a resposta. A chapa que fez a                 
pergunta terá 1 minuto para a réplica. Não haverá tréplica. 

Regra 20: A coordenação estabelecerá a sequência de respostas por meio de sorteio das chapas a cada               
pergunta, utilizando-se de sorteadores randômicos. 

Tempo do sorteio: 1 min das perguntas: 6 min das respostas: 24 min da transição: 2 min 
Tempo total bloco II:  33 minutos 

Bloco III: Debate entre as chapas - (temas sorteados) 
Regra 21: Cada chapa fará 2 perguntas para as outras chapas, distribuídas uma pergunta a cada rodada de                

questionamentos, sorteados a partir dos seguintes temas para elaboração de perguntas: 1)            
Ensino-Graduação, 2) Ensino-Pós-Graduação, 3) Pesquisa, 4) Extensão, 5) Infraestrutura, 6)          
Segurança, 7) Inovação, 8) Transparência, 9) Interiorização, 10) Internacionalização, 11)          
Inclusão, 12) Financiamento, 13) Política Estudantil, 14) Política de Gestão de Pessoas, 15)             
Democracia Universitária e 16) Gestão Administrativa. 

Regra 22: Os temas das perguntas serão escolhidos por sorteador randômico.  
Regra 23: O bloco será dividido em dois momentos e, em cada um deles, serão lidas as perguntas de                 

acordo com a temática 
Regra 24: A coordenação estabelecerá a sequência de respostas por meio de sorteio das chapas a cada               

pergunta, utilizando-se de sorteadores randômicos. 
Regra 25: As perguntas serão apresentadas por cada chapa, ao limite de até 1 minutos, e as respostas                

devem ter o limite de 3 minutos para cada chapa. 
Tempo do sorteio: 1 das perguntas: 6 min das respostas: 18 min da transição: 2 min 
Tempo total bloco III:  27 minutos 

Bloco IV: Considerações finais das chapas 
Regra 26: A coordenação estabelecerá a sequência das falas por meio de sorteio das chapas 
Regra 27: Cada chapa disporá de 3 minutos para suas considerações finais. 
Tempo do sorteio: 1 min das considerações: 9 min 
Tempo total bloco IV:  10 minutos 

Tempo Total de transmissão: 97 minutos. 



 



 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

4. DECLARAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO 

Declaro ter ciência das regras estabelecidas pela comissão organizadora da sabatina e do debate entre as                
chapas concorrentes a reitoria da Universidade Estadual do Ceará, para a gestão 2020 – 2024, com as quais                  
estou em total acordo. 

Fortaleza – Ceará, 06 de novembro de 2020. 
 

 

Regra 28: Poderão representar a chapa nas transmissões a(o) candidata(o) a reitor(a) ou a(o) candidata(o) a              
vice-reitor(a) ou os dois juntos. No caso dos dois estarem representados, a divisão do tempo para                
as falas ficará ao seu critério, desde que não ultrapassem o limite máximo estabelecido nas               
regras. 

Regra 29: A sabatina e o debate serão transmitidos via Youtube, no Canal da Sinduece, exclusivamente 
Regra 30: A transmissão se dará pelo Streamyard, com acesso apenas dos inscritos nas chapas, do(a) 

mediador(a), da representação da Secretaria e da comissão de ética da Sinduece, com 
participação em vídeo no máximo de 6 telas, simultaneamente. 

Regra 31: Previamente à sabatina e ao debate, a Sinduece promoverá campanha para participação da 
comunidade acadêmica e acompanhando a transmissão ao vivo. 

Regra 32: O tempo deverá ser controlado por cada chapa e após o tempo estabelecido, a coordenação 
desativará o microfone. 

Regra 33: A(O) representante da chapa que se sentir ofendida(o) pela fala de algum(a) representante das 
outras deve pleitear direito de resposta logo ao fim da fala da(o) oponente, suposto(a) 
agressor(a). O pedido será analisado por uma comissão de ética da sabatina/debate e com um 
tempo de fala de 2 minutos. 

Regra 34: No caso dos blocos II e III, quando na ausência de inscrição de qualquer dos segmentos 
(professor(a), estudante e servidor(a) técnico-administrativos) a(s) pergunta(s) será(ão) 
sorteadas(s) de outros segmentos. 

Regra 35: No caso dos blocos II e III, quando na ausência de inscrição de qualquer dos segmentos 
(professor(a), estudante e servidor(a) técnico-administrativos) a(s) pergunta(s) será(ão) 
sorteadas(s) de outros segmentos. 

Regra 36 Em eventual queda de conexão durante a realização da pergunta ou resposta por parte de um(a) 
candidato(a), o(a) outra(o) membro da chapa deverá assumir, recompondo o tempo de momento 
da interrupção. Caso as(os) representantes da chapa tenham intercorrências simultaneamente, 
dar-se-á sequência e tão logo seja possível, retomam suas participações. 

Regra 37: A participação no chat do Youtube ficará disponível e caso sejam verificadas mensagens ofensivas 
ou alheias ao debate, a comissão de ética procederá o bloqueio do participante. 

Regra 38: Todos os sorteios utilizarão aplicativo online (https://www.sorteador.com.br/), serão feitos, 
obrigatoriamente, com transmissão da tela para o público geral, via compartilhamento de tela do 
Streamyard (transmitido no Youtube). 

Regra 39: As gravações serão disponibilizadas, na íntegra, para as chapas logo após o encerramento da 
transmissão. 

Regra 40: Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 

Candidaturas Assinatura 
Chapa 1: Juntos Somos Mais UECE  
Gláucia Posso Lima - (Nutrição/CCS) 
Daniel Cassiano Lima - (Ciências Biológicas/FACEDI) 

Apresentaram acordo em 
formulário eletrônico. 

Chapa 2: UECE que queremos 
 Hidelbrando dos Santos Soares - (Geografia/FAFIDAM) 
Dárcio Ítalo Alves Teixeira - (Medicina Veterinária/FAVET) 

Apresentaram acordo em 
formulário eletrônico. 

Chapa 3: UECE Diferente 
Francisco Sales Ávila Cavalcante - (Física/CCT) 
João Batista Carvalho Nunes - (Pedagogia/CED) 

Apresentaram acordo em 
formulário eletrônico. 

https://www.sorteador.com.br/
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Sandra Maria Gadelha de Carvalho 
Presidenta da SINDUECE-SS 

Nilson de Souza Cardoso 
Diretor Tesoureiro da SINDUECE-SS 



 


