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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 

RESOLUÇÃO Nº 03 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD vem por 

meio desta divulgar as regras e orientações para o 

debate entre as chapas candidatas, conforme o Art. 

14 do Regimento Eleitoral 

1. Disposições Gerais: 

Visto que o processo eleitoral envolve a condição de duas Chapas, o debate se dará 

entre a Comissão, a Chapa UM - Maria Quitéria, Chapa DOIS – Contra-atacar e os/as 

estudantes presentes. 

 

2. Da realização do debate. 

O Debate Eleitoral ocorrerá em duas datas: 

 13 de novembro de 2019, quarta-feira, 17:00 no Centro de Convivência – 

Unidade 2; 

 18 de novembro de 2019, segunda-feira, 17:00 na FADIRI. 

A comissão zelará para que os debates se desenvolvam em até 1 hora de duração. Em 

caso de alterações, a comunidade acadêmica será informada previamente. 

 

3. Das regras do debate 

O Debate será organizado em 4 blocos. Serão um bloco de considerações iniciais, dois 

blocos de discussão, e um bloco de considerações finais. 

I) No primeiro bloco as chapas terão 5 minutos para realizar suas considerações 

iniciais. As chapas poderão indicar até três integrantes para utilizar da palavra 

durante este tempo. 

II) O segundo bloco será o de questões elaboradas pela Comissão Eleitoral, 

baseadas no Estatuto do DCE e o que ele determina como atribuições da 

Diretoria. Serão sorteados os temas dos quais as chapas deverão apresentar 

suas propostas.  A Comissão sorteará 5 temas para cada chapa, dos 16 temas 
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previamente anunciados. A chapa terá 3 minutos para responder a cada uma 

delas. 

III) O terceiro bloco será o de perguntas dos estudantes presentes. As pessoas 

interessadas em questionar as chapas poderão apresentar seus nomes para a 

Comissão. No momento da discussão serão sorteados, entre os interessados, 

até 3 questões. O inscrito terá 1 minuto para falar ou ler seu questionamento. A 

chapa questionada disporá de 2 minutos para a resposta. 

IV) O quarto bloco será o das considerações finais. As chapas terão até 5 minutos 

para discursar para os presentes. As chapas deverão indicar até 2 pessoas para 

utilizar da palavra durante este tempo. 

 

4. Temas para o sorteio 

No segundo bloco do debate, poderão ser sorteados os seguintes temas: 

Carteirinha estudantil 

Mobilidade/Transporte 

Assistência estudantil 

Transparência 

Orçamento 

Representação nos Conselhos Superiores da UFGD 

Centro de Educação Infantil/Brinquedoteca 

Recepção aos/as calouros e calouras 2020 

Segurança no campus 

Integração de estudantes 
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Mobilidade internacional 

Ensino/Pesquisa/Extensão 

Hospital Universitário 

Bibliotecas (Central, FADIRI e HU) 

CEB e CAs 

Intervenção do MEC na UFGD 

 

5. Respeito às regras e ao tempo 

A Comissão Eleitoral faz um apelo às chapas para que respeite as regras expostas, 

bem como o tempo destinado às discussões, para que o debate possa ser sadio e 

proveitoso para os estudantes que o acompanharem. A Comissão ressalta que o 

desrespeito ao limite de tempo não será tolerado, que o desrespeito à fala alheia será 

punido com sanções/descontos ao tempo de quem descumpriu a norma. Se algum/a 

debatedor/a se sentir lesado durante o debate deverá recorrer imediatamente com sua 

reclamação para a Comissão, que analisará e deliberará sobre a ocorrência. 

 

6. Disposições Finais 

 

Os casos omissos, determinações e decisões serão resolvidas pela Comissão Eleitoral. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 

eleicoesdceufgd@gmail.com 

 

Atenciosamente,  

COMISSÃO ELEITORAL 

Dourados - MS, 11 de novembro de 2019. 
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