
DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO GOVERNO DE SANTA CATARINA

REGULAMENTO

Data: 17 de setembro de 2018.

Local: Centro de Convenções da Univille

Endereço: Rua Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial Norte – Joinville SC.

REGRAS GERAIS

 Cada candidato deverá estar no local com 30 minutos de antecedência;

 Somente um assessor poderá ter acesso ao candidato durante o intervalo de cinco minutos

que acontecerá entre o segundo e o terceiro bloco;

 Nenhum  candidato  poderá  utilizar  documentos  com  fins  comprobatórios  para  alguma

possível acusação com relação ao outro;

 Durante  a  realização  do  debate  nenhum  candidato  poderá  agredir  moralmente  seu

adversário, nem seus familiares sob pena de ficar sem o direito de resposta com a perda de

acesso ao som;

 Cada candidato não poderá mencionar em sua resposta outro candidato, pois o debate não

possuirá réplica e tréplica, sob pena de ficar sem o direito de resposta com a perda de acesso

ao som.

 Um representante de cada partido virá assinar o termo de compromisso do regulamento des-

se painel em data e horário a ser comunicado pela organização do evento.



ROTEIRO DOS BLOCOS

 O debate será constituído de cinco blocos, tendo um intervalo de cinco minutos entre o se-

gundo e o terceiro bloco;

 Cada candidato terá dois minutos para responder as perguntas do primeiro e quinto bloco e

quatro minutos para responder as perguntas do segundo, terceiro e quarto bloco;

 O painel irá iniciar com a apresentação do evento pelo mediador; 

 Todos os candidatos serão convocados para assumirem sua colocação no palco por ordem de

sorteio prévio;

 Em seguida serão convidados a Reitora da Univille e o Presidente do Diretório Central dos

Estudantes da Univille que terão três minutos para se pronunciarem;

 Inicia-se o primeiro bloco oportunizando aos candidatos, por ordem de sorteio, dois minutos

para uma breve apresentação;

 O segundo bloco contará com uma pergunta por candidato da comunidade acadêmica sobre

o tema educação. Sendo que cada candidato responderá a pergunta distinta da pergunta do

outro.

 O terceiro bloco contará com perguntas da comunidade acadêmica sobre os temas Meio

Ambiente, Cultura, Saúde, Geração de Emprego e Renda, Empreendedorismo e Desenvolvi-

mento Regional. Sendo que cada candidato responderá a pergunta de um tema distinto do

outro.

 No quarto bloco, os candidatos responderão perguntas feitas pela Univille pelo Diretório

Central dos Estudantes sobre o tema Segurança Pública, sendo que cada candidato responde-

rá a pergunta distinta da outra.

 No último bloco os candidatos presentes terão dois minutos para as considerações finais.


