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Edital nº 03/2020

Processo nº 23075.058646/2020-60

EDITAL DE NORMAS DA SABATINA

A comissão eleitoral, nomeada pela portaria Nº 46, de 01 de outubro de 2020, torna pública as normas da consulta pública para escolha de Direção e Vice-
Direção do Campus Avançado em Jandaia do Sul

Art. 1º A saba�na com os candidatos à Direção e Vice Direção do Campus, marcado para iniciar no dia 26/11/2020 impreterivelmente às 19h00min (salvo
reconhecido mo�vo de força maior), transmi�do ao vivo pelo canal oficial do Youtube da UFPR Jandaia do Sul h�ps://www.youtube.com/ufprjandaiadosul.

Art. 2º Devido as restrições sanitárias relacionadas com a Pandemia de COVID19, na sala de transmissão da saba�na será permi�da somente a presença dos
candidatos saba�nados, mediador e membros da comissão eleitoral, responsáveis em garan�r o processo operacional da saba�na.

§ único: Em nenhuma hipótese será aceita a presença de pessoas que não sejam essenciais para realização e transmissão da saba�na.

 

Art. 3º A saba�na será composto de 02 (dois) grandes blocos:

1. Apresentação e Perguntas da Categorias

2. Perguntas Temá�cas e Considerações Finais

Art. 4º A saba�na será conduzido por (01) mediadores, escolhidos pela Comissão Eleitoral, para garan�a da par�cipação da chapa.

Art. 5º A saba�na será cancelada na ausência dos candidatos.

Art. 6º O cronômetro das a�vidades será projetado, tendo um monitor colocado em frente da mesa para que mediadores e candidatos acompanhem o tempo.

 

DA ESTRUTURA DO BLOCO I

https://www.youtube.com/ufprjandaiadosul


Art. 7º O Bloco de Apresentação e Perguntas das Categorias terá a seguinte estrutura, com seus tempos máximos:

1. Apresentação, com duração de 9 (dez) minutos, sendo:

1. Apresentação resumida das regras da saba�na (Anexo I)– 04 (quatro) minutos

2. Apresentação da Chapa  – 05 (três) minutos

2. Perguntas das Categorias: Perguntas diretas para as chapas, da seguinte maneira, sendo:

1. Sorteio e leitura da pergunta da categoria– 1 (um) minuto

2. Resposta – 03 (três) minutos

 

Art. 8° O bloco de Perguntas das Categorias terá perguntas formuladas pela comunidade e sorteadas através de número aleatório gerado eletronicamente e
projetado nas telas.

Art. 9° As perguntas deverão ser enviadas através de formulário eletrônico, com link disponível no site da UFPR (h�ps://forms.gle/puBuY9m7C2KjwyAUA), até às
12:00h do dia 26/11/2020. O formulário contém abas/seções indicando os campos para realizar as perguntas de cada categoria (Discente, Técnico, Docente). As
perguntas serão organizadas e numeradas, em planilha eletrônica, para realização do sorteio.

 

 

Art. 10° As perguntas serão recebidas pela comissão eleitoral e avaliadas, a fim de julgar sua per�nência e adequação. Os critérios de julgamento das perguntas
são:

1. Tema per�nente ao Campus

2. Questão não ofensiva e sem conteúdo impróprio

3. Questão não direcionada a apenas uma das chapas

4. Legibilidade da questão

5. Tema não abordado em questão anterior

Art. 11° Sendo considerada válida, a pergunta será organizada e numerada em planilha eletrônica, referente a sua categoria para sorteio.

Art. 12° A sequência de perguntas das categorias com sorteio será: Discentes, Técnicos e Docentes, sendo sorteadas 03 (três) perguntas de cada categoria.

 

DA ESTRUTURA DO BLOCO II

Art. 13º O Bloco de Perguntas Temá�cas terá perguntas com o tema sorteado através de número aleatório gerado eletronicamente e projetado nas telas.

https://forms.gle/puBuY9m7C2KjwyAUA


§ único: O tema sorteado será re�rado para os sorteios subsequentes, não havendo a possibilidade de duas perguntas da mesma temá�ca.

Art. 14° Os temas a serem abordados e seus respec�vos números para sorteio são os seguintes:

 

Número Tema

1 Ensino

2 Pesquisa e Inovação

3 Extensão

4 Atividades Esportivas e Socioculturais

5 Pós-Graduação

6 Infraestrutura

7 Capacitação de Servidores

8 Acessibilidade, Saúde e Segurança

9 Comunicação Institucional e Divulgação

10 Gestão de Pessoas e Novos Concursos

11 Gestão e Captação de Recursos



12 Flexibilização da Jornada e Trabalho Remoto

13 Relações Institucionais e Parcerias (Poder Público, Organizações Privadas e comunidade em geral)

14 Clima Organizacional

 

Art. 15° Após o sorteio do tema será realizado o sorteio da pergunta, referente a temá�ca, através de número aleatório gerado eletronicamente e projetado nas
telas.

§ único: Caso a pergunta sorteado já tenha sido abordado em questão anterior, será realizado um novo sorteio da temá�ca.

Art. 16° As perguntas deverão ser enviadas através de formulário eletrônico, com link disponível no site da UFPR (h�ps://forms.gle/puBuY9m7C2KjwyAUA), até
às 12:00h do dia 26/11/2020. O formulário contém abas/seções para elaboração das perguntas de cada tema. As perguntas serão organizadas e numeradas, em
planilha eletrônica referente a cada temá�ca, para realização do sorteio.

Art. 17° As perguntas temá�cas serão recebidas pela comissão eleitoral e avaliadas, a fim de julgar sua per�nência e adequação. Os critérios de julgamento das
perguntas são:

1. Tema per�nente ao Campus

2. Questão não ofensiva e sem conteúdo impróprio

3. Questão não direcionada a apenas uma das chapas

4. Legibilidade da questão

5. Tema não abordado em questão anterior

Art. 18° Sendo considerada válida, a pergunta será organizada e numerada em planilha eletrônica, referente ao tema para sorteio.

 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19° Seguem anexos a este edital:

1. Quadro com a estrutura dos blocos, ordem das perguntas e tempos es�mados;

https://forms.gle/puBuY9m7C2KjwyAUA


2. Texto de apresentação das regras a ser lido pelos mediadores no início do saba�na;

Art. 20° Após a saba�na, as chapas receberão cópias das perguntas feitas pelas categorias e pelas temá�cas.

Art. 21 Havendo disponibilidade de rede, os números aleatórios dos sorteios serão ob�dos pelo site h�ps://www.random.org/. Caso o site não esteja acessível, o
número será gerado por programa instalado na máquina (pseudo aleatório).

Art. 22 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.

 

 

Jandaia do Sul, 23 de novembro de 2020
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ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I
Estrutura da Saba�na

Bloco Parte Ação Duração

I
Apresentação

Regras do debate 00:04:00

Apresentação Chapa 00:05:00

Perguntas das Categorias Sorteio e Pergunta Discente 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta TAEs 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Docente 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Discente 00:01:00



Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta TAEs 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Docente 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Discente 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta TAEs 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Docente 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

 

Bloco Parte Ação Duração

II Perguntas Temáticas Sorteio e Pergunta Temática 00:01:00



Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Temática 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Temática 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Temática 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Temática 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Temática 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Sorteio e Pergunta Temática 00:01:00

Resposta Chapa 00:03:00

Considerações finais Considerações finais da Chapa 00:05:00



 

ANEXO II

Texto de Apresentação das Regras

A ser lido pelos mediadores no início da saba�na

A presente saba�na será composta por dois blocos: Bloco 1: Apresentação e Perguntas das Categorias. Bloco 2: Perguntas Temá�cas e Considerações Finais. No
primeiro bloco, serão apresentadas as regras do debate a todos os presentes e ouvintes. Terminada a leitura das regras, a chapa terá cinco minutos para sua
apresentação. Iniciam-se as perguntas das categorias, sendo um minuto para sorteio e leitura da pergunta pelo mediador, e três minutos para resposta. O sorteio
das perguntas será na seguinte ordem, discentes, técnicos e docentes. O bloco 2 será composto de perguntas temá�cas. Será sorteado primeiramente um dentre
os seguintes temas: 1 – Ensino; 2 - Pesquisa e Inovação; 3 – Extensão; 4 - A�vidades Espor�vas e Socioculturais; 5 - Pós-Graduação; 6 – Infraestrutura; 7 -
Capacitação de Servidores; 8 - Acessibilidade, Saúde e Segurança; 9 - Comunicação Ins�tucional e Divulgação; 10 - Gestão de Pessoas e Novos Concursos; 11 -
Gestão e Captação de Recursos; 12 - Flexibilização da Jornada e Trabalho Remoto; 13 - Relações Ins�tucionais (Poder público, Organizações Privadas e
comunidade em geral); 14 - Clima Organizacional. Posteriormente será sorteado a pergunta dentro do tema já sorteado. Assim como no bloco anterior, será um
minuto para sorteio e leitura da pergunta pelo mediador, e três minutos para resposta. Será apenas uma pergunta por tema para a chapa. Caso a pergunta já
tenha sido abordado em questão anterior, será realizado um novo sorteio dentro da mesma temá�ca. As perguntas das categorias e das temá�cas foram
recebidas antecipadamente, organizadas e numeradas para os sorteios. Para isso todas as perguntas foram avaliadas pela comissão eleitoral, sendo aceitas
perguntas legíveis, com temas per�nentes ao Campus, que não sejam ofensivas, sem conteúdo impróprio. Após a saba�na todas as perguntas serão
encaminhadas a chapa. Terminadas as perguntas, a chapa terá cinco minutos para suas considerações finais.

Pedimos que todos tratem com seriedade e civilidade este momento democrá�co do campus em que os candidatos a direção pelos próximos quatro anos se
dispõe a serem ques�onados pelas suas propostas.

Contamos com a colaboração de todos.

Referência: Processo nº 23075.058646/2020-60 SEI nº 3143365


