
Esquema – Debate entre candidatos/as ao Governo do Rio Grande do Norte 

  

Abertura – 5 minutos - MEDIADOR 

 Sorteio para definição de quem responderá primeiro 

1º BLOCO – Perguntas das entidades – uma pergunta para cada candidato - 2 

minutos para cada pergunta e 2 minutos para cada resposta 

 Neste bloco serão feitas perguntas sobre temas direcionados que serão redigidas 

pela Diretoria da ADUERN/DCE/SINTAUERN.  

 Neste bloco será disposta uma urna contendo cinco perguntas redigidas por cada 

entidade. A pergunta será sorteada e lida pelo mediador do debate ao candidato 

sorteado 

2º BLOCO – Perguntas entre si – uma perguntas para cada candidato 

 Serão: 1 minuto para cada pergunta;   

           2 minutos para cada resposta 

           1 minuto para cada réplica  

           1 minuto para cada tréplica 

TEMAS LIVRES 

INTERVALO - 10 minutos 

3º BLOCO – Perguntas sorteadas da plateia - duas pergunta para cada candidato - 2 

minutos para cada pergunta e 2 minutos para cada resposta 

 Neste bloco serão retiradas perguntas de urnas para que os candidatos 

respondam.  

 As urnas serão marcadas com o nome de cada candidato  

 As perguntas serão feitas em fichas personalizadas que serão distribuídas pela 

COORDENAÇÃO DO DEBATE 

 As perguntas serão sorteadas pelo mediador do debate 

 As respostas deverão acontecer de maneira alternada 

 Em caso de pergunta repetida ou similar para mesmo candidato, mediador 

deverá retirar nova pergunta da urna 

 Em caso de não haver perguntas suficientes para o candidato, a 

COORDENAÇÃO DO DEBATE se responsabiliza a fazer as perguntas 

necessárias, que serão retiradas da urna utilizada no primeiro bloco do debate.  

TEMAS LIVRES 



4º BLOCO – Perguntas da comunidade acadêmica da UERN nos campi 

Candidatos responderão a uma pergunta feita por cada segmento da universidade 

(estudantes, técnicos, professores) sobre temática estrita da universidade nos campi. 

Entidades (ADUERN/SINTAUERN/DCE) recolherão os questionamentos feitos por 

cada unidade 

O candidato terá 2 minutos para a resposta 

Neste bloco serão depositadas perguntas em cinco urnas com o nome dos campi. As 

perguntas serão redigidas pelos representantes escolhidos por 

ADUERN/SINTAUERN/DCE. As urnas serão nomeadas com “ASSU” “PATU” 

“CAICÓ” “PAU DOS FERROS” e “NATAL”.  

Os candidatos responderão a pergunta a partir de um sorteio realizado pelo mediador do 

debate. Portanto responderão sobre a realidade específica de UM campus da UERN.  

 5º BLOCO – Considerações Finais – 3 minutos para cada candidato 

 Regras  e orientações gerais –  

 Orientamos aos candidatos que estejam presentes em seus lugares pelos menos 5 

minutos antes do início do debate. Em caso de atraso maior do que 5 minutos, o 

candidato será excluído automaticamente do debate  

 Em relação ao atraso, a mesma regra se aplica ao intervalo. 

 Não será permitido o uso de escutas, fones ou ponto de ouvido pelos candidatos. 

Constatada irregularidade, o candidato será automaticamente excluído do debate. 

 Não será permitido o uso de expressões de baixo calão, nem manifestação de 

caráter racista, sexista, xenofóbico, bem como ofensas de cunho moral e pessoal.  

 O tempo dos candidatos será informado em um telão. O candidato que 

ultrapassar seu tempo terá seu microfone automaticamente cortado.  

 O mediador irá realizar sorteio antes do início do debate a fim de definir quem 

responderá primeiro. A ordem de quem responde será alternada em cada bloco.  

 O posicionamento dos candidatos será determinado em sorteio realizado 

previamente junto à comissão organizadora do debate.  

 Caso o/a candidato/a não possa participar do debate, será aceita a indicação 

do/da vice-candidato/a  

Sobre o direito de resposta 

 Será concedido em caso de ofensa moral ou agressão de cunho pessoal.  

 O pedido de DR deverá ser feito pela assessoria do candidato à comissão 

organizadora do debate. A comissão avaliará o pedido que poderá ser deferido 

ou não 

 O direito de resposta será de 1 minuto.  

              


