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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

CONSELHO DO CAMPUS 
 
 
 
 
A Comissão Especial Eleitoral do Conselho do Campus FURG-SAP, sob respaldo homologatório dado 

nas reuniões dos dias 17 de outubro e 08 de novembro de 2017 (Atas nº 01 e 02 do Conselho), e considerando 
as Resoluções 14/2017 e 05/2016 do CONSUN, torna público o presente  

 

RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDEE  RROODDAASS  DDEE  CCOONNVVEERRSSAA  
  

Art. 1º  O presente regulamento apresenta as regras para as Rodas de Conversa entre as chapas e 
segmentos da comunidade acadêmica, conforme o Edital do Processo Eleitoral para Direção do Campus da 
Universidade Federal do Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha, art. 4º, inciso X.  

 
Art. 2º  As Rodas de Conversa serão realizadas no período compreendido entre 21 de novembro de 

2017 e 22 de novembro de 2017, de acordo com cronograma apresentado no Anexo 1 deste regulamento. 
 
Art. 3º  A ordem da participação de cada chapa com cada segmento será determinada através de 

sorteio público no dia 20 de novembro de 2017, às 10:00h na Secretaria do Campus.  
 
Art. 4º  Cada Roda de Conversa será mediada por um representante da Comissão Especial Eleitoral do 

Conselho do Campus FURG-SAP. 
 
Art. 5º  Os representantes de Chapa são, exclusivamente, os candidatos inscritos e homologados em 

conformidade ao artigo 8º do edital que rege este processo eleitoral.  
 
Art. 6º  O tempo de duração estipulado para cada roda de conversa será de uma hora e trinta minutos, 

controlado pelo mediador responsável. 
 
Art. 7º  Inicialmente, cada chapa terá o direito de fazer uma exposição de, no máximo, trinta minutos, 

para apresentação de suas propostas. Após a apresentação inicial, a plateia estará autorizada a fazer 
perguntas para os representantes da chapa, por ordem de inscrição, controlada e monitorada pelo mediador 
designado. 

 
Art. 8º   As rodas de conversa serão priorizadas para segmentos específicos da comunidade acadêmica, 

organizadas por dia, hora e chapa, entretanto, estarão abertas a pertencentes de outros segmentos. 
Parágrafo Único: será vedado a participantes de outros segmentos, mesmo que detenham vínculo com o 

segmento com o qual a roda esteja sendo realizada, qualquer forma de interferência com o andamento do 
evento, como intercessões, questionamentos, etc, ficando resguardado o direito a assistir junto ao resto da 
audiência. 

 
Art. 9º   Os representantes de chapa permitidos em cada conversa são exclusivamente aqueles 

pertencentes à chapa designada para cada conversa, sendo vetada a participação de representantes de 
chapas concorrentes. 

 
Art. 10º   Desde o inicio de cada roda de conversa, até seu término, as ações de representantes de chapa 

e plateia, devem respeitar as normas apresentadas no edital que rege o processo eleitoral, ficando sob 
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responsabilidade da Comissão Eleitoral, de acordo com o artigo 4º daquele edital, tomar as medidas cabíveis 
para apurar situações que venham a infringir alguma destas normas.  

 
 
 
 

Santo Antônio da Patrulha, 17 de novembro de 2017. 
 

Pela Comissão Eleitoral, os(as) Conselheiros(as) 
 
 

LIZANDRO MELLO 
Titular 

 
CASSIANO RANZAN 

Titular 
 

NICOLI PEROZA 
Titular 

 
CLAUDIA CUNHA  

Suplente 
 

RENE BALTAZAR 
Suplente 

 
MARCOS VINICIUS GUST GUND 

Suplente 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

CONSELHO DO CAMPUS  
 

 
EDITAL DO PROCESSO ELEITORAL PARA DIREÇÃO DO CAMPUS 

 
 

ANEXO I 
CRONOGRAMA DE RODAS DE CONVERSA 

 
 

DATA/HORA Roda de Conversa Local 

21/11/2017 (ter), 
10:30h às 12:00h 

Segmento: Docentes 
Sala 3 

21/11/2017 (ter), 
10:30h às 12:00h 

Segmento: Discentes 
Sala 1 

21/11/2017 (ter), 
15:30h às 17:00h 

Segmento: Docentes 
Sala 5 

21/11/2017 (ter), 
15:30h às 17:00h 

Segmento: Discentes 
Sala 1 

22/11/2017 (qua), 
08:30h às 10:00h 

Segmento: Técnicos Administrativos 
Sala 4 

22/11/2017 (qua), 
13:30h às 15:00h 

Segmento: Técnicos Administrativos 
Sala 3 

 


