
 
 

COMISSÃO ELEITORAL LOCAL - APRUMA 
(CEL/APRUMA) 

 
REGRAS DO DEBATE ENTRE AS CHAPAS À 

DIRETORIA DO ANDES - SN 2020/2022 NO ÂMBITO 
DA UFMA 

 
DO DEBATE 

 
O debate entre as Chapas “UNIDADE PARA LUTAR: defender a educação pública e             
as liberdades democráticas” identificada como Chapa 1 e “Renova ANDES”          
identificada como Chapa 2, acontecerá no formato virtual, pelo Canal do Youtube da             
APRUMA, no dia 28 de outubro, às 19h00min. 
 
O momento será iniciado pela Comissão Eleitoral Local (CEL), que fará explicações            
sobre as regras e organização do debate.  
 
DA ORGANIZAÇÃO DO DEBATE 

 
I - O debate deve ser regido pelos princípios da ética profissional, o mesmo destina-se 
aos representantes das respectivas Chapas. 
II - O debate acontecerá de forma virtual, através do Youtube da APRUMA - SS 
(operacionalizada pelo StreamYard) e será transmitido via link do canal desta seção 
sindical. 
III - Cada Chapa será representada por um(a) candidato(a) ao grupo dos 11 da Diretoria 
Executiva e por um(a) candidato(a) à Regional Nordeste I. 
IV - O debate será organizado com três Blocos: a) Apresentação; b) Perguntas dos 
participantes por Eixo Temático e, c) Considerações Finais.  
V - Durante o debate será disponibilizado link para preenchimento de formulário online 
nos comentários da Live para que cada Professor(a) possa fazer uma pergunta, 
direcionada, necessariamente, aos representantes das duas Chapas, no segundo bloco, 
acerca de um dos seguintes temas relevantes para as IES: (1) Conjuntura Nacional e 
Internacional; (2) Movimento Sindical Docente; (3) Política de Educação e Carreira 
Docente. 
VI - O formulário será organizado pelo Google Forms com o seguintes campos: a) 
identificação do(a) professor (a) (nome e departamento); b) opção de marcação única 
(caixa de seleção) para o tema da pergunta; c) Inserção da pergunta escrita. 
VII - As perguntas serão organizadas por ordem numérica de chegada, separadas por 
bloco temático. O sorteio será ao vivo pelo programa Sorteador, com projeção da tela 
para os debatedores e participantes online do debate acompanharem o procedimento.  
VIII - As perguntas elaboradas por cada professor serão direcionadas à Mesa, não 
podendo ser direcionadas a um(a) único(a) candidato(a), sendo proibidas perguntas 
anônimas e/ou de professores não vinculados à UFMA. 
IX - As perguntas feitas devem ser enviadas até o horário de início do Bloco de 
perguntas onde constará a identificação de cada eixo. 
X - As perguntas que fugirem aos temas, às orientações supracitadas, serão excluídas. 
XI - As perguntas poderão ser realizadas a partir do início do debate, até o final do 
primeiro bloco. 

 



 

 
DAS REGRAS DO DEBATE 
 
I - O Debate será dividido em 3 (três) blocos separados por intervalo de 5 (cinco)                
minutos. Durante os intervalos cada candidata(o) poderá desligar sua câmera e seu áudio             
para conversas com equipes de suas respectivas chapas.  
II - Será permitido que o candidato(a) consulte material impresso que esteja em sua posse               
desde o início do debate. O(a) candidato(a) poderá gravar e utilizar as imagens do debate               
em sua propaganda eleitoral, desde que haja acordo prévio sobre os direitos de imagem              
entre as duas chapas. 
III - Não será permitido utilização de comentários - na transmissão ao vivo (chat do               
youtube) - agressivos, machistas, racistas, LGBTfóbicos, xenofóbicos e que desrespeite          
os princípios de ética profissional. As pessoas que infringirem essas regras terão seu             
comentário banido pela administração do StreamYard. 
IV - O tempo não usado não será cumulativos para tempos posteriores. 
 
DO PRIMEIRO BLOCO 

 
I - O primeiro bloco será composto por dois momentos: apresentação das chapas e tema 
livre. 
II - No primeiro momento, cada representante das Chapas terá 10 (dez) minutos para 
fazer sua apresentação.  
III - No segundo momento, o(a) mediador(a) fará o sorteio da Chapa que fará pergunta 
de tema livre à outra Chapa. 
IV - A Chapa sorteada terá 2 (um) minuto para fazer a pergunta. 
V - A Chapa escolhida terá 4 (três) minutos para responder. 
VI - A Chapa sorteada terá 2 (dois) minutos para a réplica. 
VII - A Chapa escolhida terá 2 (dois) minutos para a tréplica. 
VIII - Cada Chapa perguntará uma única vez e responderá uma única vez. 
IX - A previsão de duração do bloco é de 30 minutos. 
 
(INTERVALO DE 5 MIN) 

 
DO SEGUNDO BLOCO 

I - O segundo bloco terá 2 (duas) perguntas sorteadas por cada eixo para explanação de                
cada Chapa. 
II - Os temas que serão sorteados são: (1) Conjuntura Nacional e Internacional; (2) 
Movimento Sindical Docente; (3) Política de Educação e Carreira Docente. 
III - Cada Chapa terá 04 (quatro) minutos para responder cada pergunta. 
IV - O mediador sorteará as perguntas referentes a cada eixo e em seguida sorteará a 
Chapa que iniciará a resposta. 
V - Ao concluir a explanação das perguntas dos 3 (três) eixos, por cada Chapa, será                
aberta uma única rodada de réplica e tréplica. 
VI - O(a)  mediador(a) sorteará a Chapa que iniciará a réplica. 
VII - A Chapa sorteada terá 3 (três) minutos para fazer a réplica. 
VIII - A Chapa escolhida terá 2 (dois) minutos para a tréplica. 
XIX - A previsão de duração do bloco é de 1 hora e 10 minutos. 
 

(INTERVALO DE 5 MIN) 

 



 
 

DO TERCEIRO BLOCO 

I - O terceiro bloco será destinado às considerações finais de cada representante de 
Chapa; 
II - Cada representante terá 5 (cinco) minutos para fazer suas considerações finais. 
III - O(a) mediador(a) sorteará a Chapa que iniciará a explanação de suas considerações 
finais. 
IV - A previsão de duração do bloco é de 10 (dez) minutos. 
 
ENCERRAMENTO DO DEBATE 
 
Informações sobre o processo eleitoral telepresencial e agradecimentos da Comissão 
Eleitoral Local (CEL). 
 
 
 
 

São Luís - MA, 21 de Outubro de 2020. 
 
 

 

 

Prof. Micael Carvalho dos Santos - Presidente da CEL/APRUMA 

Prof. Saulo Barros da Costa - Representante Chapa 1 (Membro Titular) 

Prof. Flávio Bezerra de Farias - Representante Chapa 1 (Membro Suplente) 

Prof. Odair dos Santos Monteiro - Representante Chapa 2 (Membro Titular) 

Prof. José Odval Alcântara Júnior - Representante Chapa 2 (Membro Suplente) 

 

 


