
Edital com o regulamento do debate de consulta para escolha de Diretor e Vice-Diretor do Setor Palotina 
(ano 2019) 
 

No dia 22 de março de 2019 houve uma reunião organizado pelos dirigentes da APUFPR-Palotina, 

SINDITEST-Palotina e DCE-Palotina, na qual convidaram os integrantes/representantes das chapas inscritas 

e a comissão eleitoral. Ao término foi redigido uma proposta de debate e enviado a comissão eleitoral. Após 

analise da comissão e sugestões das chapas inscritas, utilizando o texto enviado pela APUFPR, SINDITEST 

e DCE, foi elaborado o presente edital no qual regulamenta o debate para escolha de Diretor e Vice-Diretor 

do Setor Palotina no ano de 2019. 

 

1. O debate acontecerá no dia 26 de março, terça-feira, às 18h na frente bloco I, e em caso de chuva na 
sala dois do bloco I. 
 

2. O debate terá uma duração total prevista de 90 minutos e a mesa do debate será composta por um 
mediador (membro da comissão eleitoral) e, com todos os dois integrantes das chapas. 
 

3. O Debate começará com uma apresentação de 10 minutos para cada chapa. A ordem de apresentação 
será realizada por sorteio.   
 

4. Na sequência cada chapa responderá três perguntas de cada categoria. Totalizando 9 perguntas para 
todas as categorias (estudantes, técnicos administrativos e docentes). 
 

4.1 As perguntas foram coletadas via formulário eletrônico até as  19h do dia  25 de março 
na segunda-feira, no link  
https://docs.google.com/forms/d/1uwv_Qgzs3gsGXoK7Hu0NmdxiFLhq4Y8OMj7WHCZMm
Wk/edit. 
4.2 As 19h01 min do dia 25 de março as perguntas serão impressas, pré analisadas, 
separadas por categorias com identificação de cores e colocadas em caixas das categorias 
para sorteio. 
4.3  Cada pergunta será sorteada, e estará identificada e separada por categoria. Cada 
chapa terá até 3 minutos para responder. O total de tempo é de 7 minutos para cada 
pergunta, sendo: 1 minuto para leitura da pergunta pelo mediador e 3 minutos de resposta 
para cada chapa. Cada conjunto de perguntas, por categoria, terá 21  minutos no total. 
4.4 As perguntas serão realizadas intercaladas por categoria. Começando com uma 
pergunta de estudante, uma pergunta de docente, finalizando com uma pergunta de 
técnicos administrativo. Esse processo será repetido três vezes na mesma ordem. Para a 
primeira pergunta a ordem de resposta das chapas será realizada por sorteio. A partir da 
segunda pergunta a ordem inverte, prosseguindo nova inversão toda nova pergunta até o 
final.  

 

5. Cada chapa terá 5 minutos para as considerações finais. A chapa que iniciou o debate finalizará com a 
última consideração final. 
 

6. Para eventuais resoluções de problemas e recursos, uma comissão atuará e terá poder decisório. A 
comissão será composta por um representante de cada chapa, um representante da comissão eleitoral e 
um representante de cada categoria, sendo esses um/a docente pela APUFPR, um/a Técnico/a 
administrativo/a pelo Sindtest e um/a estudante pelo DCE. Cada representante terá um voto, e em caso de 
empate, o voto da comissão eleitoral será o voto de minerva.  
 

7. Durante o debate não será permitido qualquer manifestação que agrida qualquer das chapas inscritas, a 
comissão eleitoral, ou os representantes das categorias (APUFPR, SINDITEST, DCE) que estiverem na 
comissão do debate. Uma primeira manifestação será alertado verbalmente pelo mediador, a segunda 
será encerrado o debate independente do tempo decorrido. 
 
Sala da Direção do Setor Palotina, em 26 de março de 2019.  
 

Wilson de Aguiar Beninca  
Presidente 

https://docs.google.com/forms/d/1uwv_Qgzs3gsGXoK7Hu0NmdxiFLhq4Y8OMj7WHCZMmWk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uwv_Qgzs3gsGXoK7Hu0NmdxiFLhq4Y8OMj7WHCZMmWk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uwv_Qgzs3gsGXoK7Hu0NmdxiFLhq4Y8OMj7WHCZMmWk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uwv_Qgzs3gsGXoK7Hu0NmdxiFLhq4Y8OMj7WHCZMmWk/edit

