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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS  

COMISSÃO ELEITORAL 

 

EDITAL Nº 005/2021 – COMISSÃO ELEITORAL 

 

EDITAL DE REGRAS PARA O DEBATE PÚBLICO DA ELEIÇÃO PARA O 

PROVIMENTO DO CARGO DE DIRETOR DO CÂMPUS DE PALMAS/TO, DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS (UNITINS). 

 
A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com a legislação vigente, torna público, pelo presente Edital, o convite à comunidade 

acadêmica, servidores técnico-administrativos, professores e demais interessados, 

para o debate eleitoral entre os candidatos, bem como, apresenta as regras e 

procedimentos para o ato, nos seguintes termos: 

  
 

1 – LOCAL E HORÁRIO 
 
Local: Estúdio de TV da Unitins, na sede administrativa da Unitins. 

Link para transmissão online: <youtube.com/unitinsoficial>. 

Data: 05 de março de 2021. 

Horário: das 15h00min às 16h00min. 

Mediadora: Charlyne Sueste de Oliveira (Diretora de Comunicação da Unitins). 

 

2 – REGRAS GERAIS 
 

I - INÍCIO: A mediadora deverá apresentar os candidatos e descrever as regras do 

debate. (Tempo: 3 minutos). 

 
a) Caberá à mediadora: conduzir o debate; indeferir perguntas não pertinentes ou 

de cunho exclusivamente pessoal; censurar o uso de expressões injuriosas e 

depreciativas dos candidatos; evitar exaltações entre os candidatos; manter a 

ordem; respeitar rigorosamente os tempos de perguntas e respostas e o 

cumprimento das regras. 

 
b) No início do Bloco 1º, será feito um sorteio para definir qual candidato iniciará a 

resposta à pergunta da mediadora, devendo haver alternância nos demais blocos. 

 
c) Nos Blocos 1º ao 3º, o debate ocorrerá da seguinte forma (conforme esquema do 

item III): 
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i) 1ª parte: a mediadora iniciará com uma mesma pergunta para ambos os 

candidatos, com igual tempo de resposta;  

ii) 2ª parte: cada candidato poderá efetuar uma pergunta ao outro, sobre o 

tema do Bloco, com direito de resposta em ambos os casos; 

iii) 3ª parte: o bloco finalizará com perguntas feitas pelos telespectadores, 

com igual tempo de resposta aos candidatos, com limite de 2 (duas) 

perguntas, a critério da mediadora; 
*as perguntas feitas na 3ª parte deverão ser respondidas igualmente por ambos os 

candidatos, não podendo haver direcionamento a somente um deles. 

 
d) Nos Blocos 1º ao 3º, os telespectadores poderão enviar perguntas, somente de 

forma escrita, em tempo real, acerca dos assuntos de cada um dos blocos, através 

do whatsapp (63) 3218-2265, que serão selecionadas pela Comissão Eleitoral e 

repassadas para a mediadora. 
*As perguntas deverão ser enviadas somente no momento da realização do debate, não sendo 
consideradas aquelas enviadas em momento diverso. 
 

e) O Bloco 4º consistirá na possibilidade de elaboração de uma pergunta com tema 

livre (porém, ligado às atribuições do cargo pleiteado), feita por um candidato ao 

outro, para ser respondida pelo outro, alternadamente. 

 

f) Para o Bloco 4º, os eleitores aptos poderão enviar perguntas aos candidatos, de 
tema livre, em formato de vídeo, de até 1 (um) minuto, que serão reproduzidas no 
momento do debate, levando em conta as seguintes regras: 
 

i) Os vídeos deverão ser enviados como anexo, no e-mail: 
<eleicaocampuspalmas@unitins.br>, das 00h01min do dia 01/03/2021 até 
às 23h59min do dia 03/03/2021, com a identificação do nome do 
interessado, menção ao vínculo (professor, técnico-administrativo ou 
acadêmico) e número de matrícula. 

ii)   No vídeo, antes de iniciar a pergunta, o interessado deverá se apresentar 
indicando o nome e o vínculo com a Instituição, da seguinte forma: a) 
docente: nome e curso no qual for vinculado; b) discente: nome e curso no 
qual for vinculado; c) servidor técnico-administrativo: nome e setor de 
lotação. 

iii)  Os vídeos que ultrapassarem o tempo de 1 (um) minuto serão 
desconsiderados; 

iv)  Serão desconsiderados os vídeos cuja reprodução visual ou auditiva 
comprometa, dificulte ou impossibilite a compreensão do conteúdo. 

v)  A Comissão Eleitoral selecionará duas perguntas dentre aquelas enviadas 
no prazo previsto, levando em conta a pertinência do assunto, 
complexidade, isonomia e imparcialidade. 

vi) A Comissão Eleitoral não fornecerá justificativa para a filtragem de vídeos. 
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II - DOS BLOCOS: Cada bloco será destinado a tratar de um dos assuntos abaixo 

descritos, são eles: 

1º BLOCO: Infraestrutura; 

2º BLOCO: disponibilidade e acessibilidade do Diretor ao público-alvo e atendimento 

e execução das demandas administrativas; 

3º BLOCO: Ensino, Pesquisa e Extensão; 

4º BLOCO: Livre. 

 

III – FUNCIONAMENTO DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS: 

a) BLOCOS 1º ao 3º: 

1ª Parte: 

Pergunta 1 (mediadora): até 1 minuto;    

Resposta da pergunta 1: 1 minuto e 30 segundos, para cada candidato; 

  

2ª Parte: 

Pergunta do candidato A para o candidato B: até 30 segundos; 

Resposta do Candidato B: 1 minuto e 30 segundos; 

Pergunta do candidato B para o candidato A: até 30 segundos; 

Resposta do Candidato A: 1 minuto e 30 segundos; 

 

3ª Parte: 

Pergunta dos telespectadores (pela mediadora): até 1 minuto; 

Resposta: 1 minuto e 30 segundos, para cada candidato, por pergunta; 

*os termos “candidato A” e “candidato B” são figurativos, no intuito de representar a ordem como 
ocorrerá alternância das perguntas e respostas entre os candidatos. 

b) BLOCO 4º: Para a finalização do debate, o bloco ocorrerá da seguinte maneira: 

i)   serão reproduzidas duas perguntas de tema livre (em formato de vídeo), 

para serem respondidas pelos candidatos, em até 1 minuto e 30 segundos, 

conforme o item 2, inciso I, alíneas “e” e “f”; 

ii)  cada candidato terá direito a uma pergunta, de até 1 minuto, e a uma 

resposta, no tempo de até 1 minuto e 30 segundos, alternadamente; 

iii) disponibilização de até 2 (dois) minutos de fala para finalização das 

propostas e considerações finais, para cada um dos candidatos. 
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3 – DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DA COVID-
19 
 
I - Em respeito às medidas sanitárias de combate ao SARS-CoV-2 (COVID-19), não 

será permitida a entrada, permanência ou aglomeração de pessoas no local do 

debate e/ou suas dependências, exceto pelos candidatos, uma pessoa indiciada por 

cada um deles (se houver), a equipe técnica da Unitins envolvida na transmissão do 

debate e os membros da Comissão Eleitoral. 

 

II - Como medidas de proteção para evitar a transmissão do COVID-19 

(Coronavírus), todos os presentes deverão: 

 
a) comparecer ao local de aplicação usando máscara de proteção que deverá cobrir 

totalmente a boca e o nariz, podendo portar máscaras reservas em embalagem 

fechada para, se necessário, efetuar a troca; 

 
b) evitar tocar na máscara e nos olhos, nariz e boca sem realizar prévia higiene das 

mãos; 

 
c) permanecer com a máscara cobrindo totalmente a boca e o nariz durante todo o 

tempo em que estiver nas dependências da Instituição; 

 
d) submeter-se à higienização das mãos com álcool 70% e à verificação da 

temperatura corporal; 

 
e) observar distanciamento mínimo exigido na legislação e nos protocolos de saúde; 

 
f) caso algum candidato, acompanhante ou membro da equipe técnica ou Comissão 

Eleitoral apresente sintoma ou diagnóstico do Covid-19, deverá proceder com a 

prévia informação à Comissão Eleitoral. 

  
 

4 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas/TO, 16 de fevereiro de 2021. 
 

Assinatura Digital 

ALESSANDRA RUITA SANTOS CZAPSKI 
Presidente da Comissão Eleitoral 

Documento foi assinado digitalmente por ALESSANDRA RUITA S CZAPSKI em 16/02/2021 12:09:29.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: ACE8FFF100B77917


