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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
Comissão Coordenadora da Consulta à Comunidade Universitária 

para a Eleição de Reitor e Vice-Reitor – 2012-2016 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 08 DE AGOSTO DE 2011 
 

Define regras para os debates entre os 
candidatos a Reitor e Vice-Reitor da UFRPE, 
no Quadriênio 2012-2016. 

 

A COMISSÃO COORDENADORA DA CONSULTA À COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA PARA A ELEIÇÃO DE REITOR E VICE-REITOR – 2012-2016 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, em reunião realizada 
no dia 08 de agosto de 2011, definiu as regras para os debates entre os candidatos a Reitor 
e Vice-Reitor da UFRPE, no Quadriênio 2012-2016. 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica decidido que o debate ocorrerá apenas entre um representante de cada 
chapa, candidato(a) a Reitor(a) OU candidato a Vice-Reitor, e terá duração total de até 3 
(três) horas. 

 
Art. 2º. Em cada debate, por ocasião de seu início, será realizado um sorteio para a 

definição da ordem de participação dos(as) candidatos das chapas, e essa ordem será 
mantida durante o período de cada debate, para todas as atividades. 

 
Art. 3º. O representante de cada chapa, candidato(a) a Reitor(a) OU candidato a 

Vice-Reitor, deverá comparecer ao local do debate, ao menos 10 (dez) minutos antes do 
horário estabelecido no cronograma constante da Normativa No 02 para cada debate. 

 
§ 1º - Será considerado ausente do debate, sem direito a participação, o(s) 

representante(s) de cada chapa, candidato(a) a Reitor(a) OU candidato a Vice-Reitor, que 
não estiver presente no local do debate ao menos 5 (cinco) minutos antes de seu início. 

 
Art. 4º. Fica decidido que cada chapa terá até 15 (quinze) minutos para a 

apresentação de suas proposições de gestão da UFRPE para o Quadriênio 2012-2016, 
sendo observada a ordem do sorteio mencionado no Art. 2o. O tempo restante será 
destinado às perguntas formuladas pelos segmentos dos Docentes, Técnicos-
Administrativos e Discentes, alternadamente e nesta ordem. Todas as perguntas serão 
dirigidas para todos os candidatos. 
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§ 1º - As perguntas serão depositadas em uma urna, separadas por segmento de 

Professor, Técnico e Estudante, e serão sorteadas pela Comissão Coordenadora da 
Consulta e repassadas para o Mediador proceder a sua leitura para cada um dos candidatos, 
obedecendo a ordem dos segmentos. 

 
§ 2º - Cada resposta terá duração máxima de até 3 (três) minutos por candidato. 

 
§ 3º - Perguntas de conteúdo pessoal serão vetadas pela Comissão Coordenadora da 

Consulta. 
 
§ 4º - Fica impedido aos candidatos participantes dos debates, tecer considerações 

ofensivas aos seus concorrentes; na ocorrência deste fato, este candidato perderá o direito 
de resposta na pergunta subsequente. Em caso de reincidência, o candidato perderá o 
direito a participação no tempo restante do debate. 

 
Art. 5º. A Comissão Coordenadora da Consulta se reserva ao direito de suspender 

as atividades dos debates quando a ordem e o bom andamento forem comprometidos. 
 
Art. 6º. Ao final dos debates, cada chapa, através de seu candidato(a) a Reitor(a) 

OU candidato a Vice-Reitor, terá até 5 (cinco) minutos para fazer suas considerações 
finais, observando a ordem do sorteio definida no Art. 2o. 

 
Esta instrução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

Aprovada pela Comissão Coordenadora da Consulta, em sessão realizada no dia 08 
de agosto de 2011. 

 

Profa. Rejane Magalhães de Mendonça Pimentel 
Presidente 

Prof. Francisco Luiz dos Santos 
Relator 

Heitor Barros Noé da Costa 
Secretário 

Profa. Giselle Maria Nanes Correia dos Santos 
Professor Membro 

Prof. Pedro Carvalho de Castilho 
Professor Membro 

Prof. Marcello Nicoleli 
Professor Membro 
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Rosivaldo Cardoso de Melo 
Técnico Administrativo Membro 

Renato Soares Laurentino de Albuquerque 
Técnico Administrativo Membro 

Marcos Luiz Bitencourt 
Técnico Administrativo Membro 

Daniel Victor Ferreira de Albuquerque 
Discente 

José Claudenildo S. Lucas 
Discente 

Anderson Santana da Silva 
Discente 

Afonso Augusto Guimarães Bione 
Discente 

Natália Maria Reis 
Discente 

Prof. Tales Wanderley Vital 
Professor Suplente 

Camila Ferreira dos Santos 
Discente Suplente 


