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DELIBERAÇÃO Nº 16, DE 29 DE JULHO DE 2016.

A COMISSÃO EXECUTIVA CENTRAL  constituída pelo Colégio Eleitoral,  no 
uso de suas competências, de acordo com art. 9º da das Normas Regulamentadoras do processo 
de consulta à Comunidade Universitária da UFMS, aprovadas pela Resolução nº 1/2016-Colégio 
Eleitoral, resolve:

Art.  1º  Regulamentar o debate público dos candidatos a Reitor e Vice-Reitor da 
UFMS, visando à Consulta à Comunidade Universitária, nos termos desta Deliberação.

Capítulo I - Da Apresentação

Art. 2º  O debate entre os candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFMS 
terão quatro blocos, conforme segue:

I - Bloco I:  apresentação inicial das candidaturas, com duração de vinte minutos, 
garantidos dez minutos para cada chapa inscrita, sendo o primeiro a apresentar escolhido por 
sorteio,  realizado  pelo  moderador  do  debate,  previamente,  na  presença  de  representante  das 
chapas e seguindo este sorteio de forma alternada por todos os demais blocos, sendo: 

a) fala do candidato A: dez minutos; e
b) fala do candidato B: dez minutos.
II - Bloco II: perguntas entre os candidatos, com duração de quarenta minutos, e os 

seguintes eventos:
a) pergunta: um minuto candidato B;
b) resposta: dois minutos candidato A;
c) réplica: um minuto candidato B; e
d) tréplica: um minuto candidato A.
III  -  Bloco  III:  perguntas  da  plateia,  escritas  e  orais,  com duração  de  cinquenta 

minutos, sendo:
a)  perguntas  escritas  -  com  duração  de  vinte  minutos,  submetidas  pela  plateia, 

organizadas em bloco por três membros da Comissão Executiva Central e um representante de 
cada chapa e lidas pelo moderador do debate, garantindo quatro perguntas, alternando a ordem 
de resposta e os seguintes eventos, sendo: 

1. pergunta: um minuto; 
2. resposta candidato  A: dois minutos; e 
3. resposta candidato B: dois minutos;
b) perguntas  orais  –  com duração de trinta  minutos,  formulada pessoalmente por 

membro  da  Comunidade  Universitária,  escolhido  mediante  sorteio  de  nome  colocado 
previamente  em local  indicado  pela  Comissão  Executiva  Central  (serão  disponibilizados  no 
Teatro Glauce Rocha dois recipientes identificados pelos nomes dos candidatos) e os seguintes 
eventos, sendo: 

1. pergunta para candidato B: um minuto; 
2. resposta do candidato B: dois minutos; e
3. pergunta para candidato A: um minuto; e 
4. resposta do candidato A: dois minutos;
IV - Bloco IV: considerações finais, com duração de dez minutos, garantindo cinco 

minutos para cada candidato, sendo:
1. fala final candidato A: cinco minutos; e
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2. fala final candidato B: cinco minutos.

§ 1º   Serão garantidas cinco perguntas  alternadas,  por candidato,  com relação ao 
inciso II desta Deliberação.

§ 2º  As perguntas deverão ser feitas sucessivamente e alternadamente, garantidas dez 
perguntas, sendo cinco perguntas por candidato, com relação à alínea “a” do inciso III. 

Capítulo II - Do Debate

Art. 3º  O debate acontecerá com a presença de qualquer número de candidatos. 

Parágrafo único. A presença ao debate não é obrigatória.

Art. 4º  O debate terá uma mesa que o coordenará, composta por um(a) mediador(a), 
um(a) secretário(a) e um membro de apoio que serão indicados pela Comissão Executiva Central 
e contará com a presença da Comissão de Ética. 

Parágrafo único.  O mediador é a autoridade responsável pela condução do debate e 
pelo respeito ao disposto nesta Deliberação.

Art.  5º   Em hipótese  alguma  será  permitido  estender  os  limites  de  tempos  das 
perguntas e respostas.

Art. 6º  O candidato a quem for feita menção considerada ofensiva terá direito à 
réplica, com duração de até dois minutos. 

Parágrafo único. Caberá ao mediador do debate decidir quando a menção feita foi 
ofensiva ao candidato.

Art. 7º  Os casos omissos serão resolvidos pelo moderador do debate.

Art. 8º  Esta Deliberação entra em vigor da nata de sua publicação

LINCOLN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA,
Presidente. 
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