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Estabelece normas referentes aos debates durante a execu-
ção da 8ª edição do projeto Polêmicas em Debate do Labo-
ratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico 
de Floriano/UFPI. 

 

TÍTULO I – REGRAS GERAIS 

 

O objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender as ideias sobre cada tema abordado. 

Todos os grupos terão as mesmas condições de tempo e exposição. 

A Comissão Organizadora deverá organizar, ou delegar, a logística dos debates por dia. A es-

trutura física demandada para tal evento requer a instalação de um projetor multimídia, juntamente 

com caixas amplificadas de som, para que todos possam acompanhar o debate, sem perder os detalhes. 

 

TÍTULO II – COMPOSIÇÃO DO DEBATE 

I – Mediador/a: 

Caberá ao/à mediador/a: 

a) conduzir todas as etapas do debate; 

b) evitar alterações entre os grupos e entre a plateia e vice-versa; 

c) censurar o uso de expressões injuriosas e depreciativas; aplicando, quando necessária, a supressão 

da fala no bloco em que houver a ofensa; 

d) solicitar da plenária contenção em manifestações consideradas inoportunas; 

e) interferir na condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra; 

f) retirar totalmente o tempo de fala/resposta caso algum componente do grupo desrespeite o com-

ponente e/ou grupo oponentes, desobedecendo as normas. 

II – Debatedor/a: 

a) Cada grupo será formado por cinco debatedores/as.  

b) Os/as debatedores/as do grupo NÃO serão identificados por letras (debatedor/a A, debatedor/a B, 

debatedor/a C, debatedor/a D, debatedor/a E);  

c) Os/as debatedores/as do grupo SIM serão identificados por números (debatedor/a 1, debatedor/a 2, 

debatedor/a 3, debatedor/a 4, debatedor/a 5); 

d) Durante o debate, os/as debatedores serão organizados em duplas, conforme descrito a seguir:  

- Debatedor/a A e debatedor/a 1; 



- Debatedor/a B e debatedor/a 2; 

- Debatedor/a C e debatedor/a 3; 

- Debatedor/a D e debatedor/a 4; 

- Debatedor/a E e debatedor/a 5; 

e) Durante o debate, os/as debatedores/as não poderão: 

- Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com pessoas do grupo; 

- Portar livros, manuais, impressos e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: agendas eletrôni-

cas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, mp3 ou similar, gravadores, fones 

de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens; 

- Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.  

f) O único material permitido para os/as debatedores/as será a ficha para anotações entregue 

1h antes do debate. Qualquer pessoa do grupo poderá retirar a ficha; 

g) Caso o grupo tenha interesse fazer projeção de slides, vídeo ou áudio, deverá entregar o material 

no dia do debate, das 12h às 14h, na sala 11 do Colégio Técnico de Floriano. 

 

TITULO III – ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS 

 

1º Bloco: Apresentação da temática e dos argumentos  

O/a mediador/a iniciará o debate, apresentando o tema, bem como reforçando as regras do de-

bate.  

Em seguida, será apresentado cada grupo, realizando um sorteio, no qual irá decidir a ordem 

em que os/as debatedores/as irão se pronunciar (debater). Para realizar todo esse processo, serão dis-

ponibilizados 10 minutos.  

 

2º Bloco: Debate e apresentação dos argumentos (Parte 1) 

O/a debatedor/a A fará uma pergunta para debatedor/a 5. A pergunta deverá ser formulada em 

1 minuto ao oponente, que deverá ser respondida em 2 minutos com direito à réplica em 1 minuto e 

tréplica em 1 minuto. 

Em seguida, o/a debatedor/a 5 fará pergunta para debatedor/a B. A pergunta também deverá ser 

formulada em 1 minuto ao oponente, que deverá também ser respondida em 2 minutos com direito à 

réplica em 1 minuto e tréplica em 1 minuto. 

Para encerrar o bloco, os/as debatedores/as E e 1 apresentarão suas ideias e argumentos, alter-

nadamente, em 3 minutos.  

Total: 16 minutos. 

 



3º Bloco: Debate e apresentação dos argumentos (Parte 2) 

O/a debatedor/a B fará uma pergunta para debatedor/a 4. A pergunta deverá ser formulada em 

1 minuto ao oponente, que deverá ser respondida em 2 minutos com direito à réplica em 1 minuto e 

tréplica em 1 minuto. 

Em seguida, o/a debatedor/a 4 fará pergunta para debatedor/a C. A pergunta também deverá ser 

formulada em 1 minuto ao oponente, que deverá também ser respondida em 2 minutos com direito à 

réplica em 1 minuto e tréplica em 1 minuto. 

Para encerrar o bloco, os/as debatedores/as D e 2 apresentarão suas ideias e argumentos, alter-

nadamente, em 3 minutos. Total: 16 minutos. 

 

4º Bloco: Debate e apresentação dos argumentos (Parte 3) 

O/a debatedor/a C fará uma pergunta para debatedor/a 3. A pergunta deverá ser formulada em 

1 minuto ao oponente, que deverá ser respondida em 2 minutos com direito à réplica em 1 minuto e 

tréplica em 1 minuto. 

Em seguida, o/a debatedor/a 3 fará pergunta para debatedor/a D. A pergunta também deverá ser 

formulada em 1 minuto ao oponente, que deverá também ser respondida em 2 minutos com direito à 

réplica em 1 minuto e tréplica em 1 minuto. 

Para encerrar o bloco, os/as debatedores/as A e 5 apresentarão suas ideias e argumentos, alter-

nadamente, em 3 minutos. Total: 16 minutos. 

 

5º Bloco: Perguntas e participação da plenária 

Os membros da Comissão Organizadora serão responsáveis por recolher as perguntas escritas 

antes da realização deste bloco. O/a mediador/a verificará a pertinência, propriedade e finalidade da 

pergunta, sendo que as perguntas consideradas dúbias ou ofensivas serão descartadas. Serão selecio-

nadas apenas 4 perguntas da plateia sobre os temas, sendo que serão duas perguntas para cada grupo, 

que poderão respondidas por qualquer membro de cada grupo. Além disso, a plateia pode fazer inter-

ferências ou perguntas, oralmente. O/a mediador/a também poderá optar pela livre manifestação da 

plenária, respeitando o tempo total do bloco. 

Cada grupo terá 2 minutos para responder cada pergunta com direito à réplica em 2 minutos.  

Total: 30 minutos. 

 

6º Bloco: Debate e apresentação dos argumentos (Parte 4) 

O/a debatedor/a D fará uma pergunta para debatedor/a 2. A pergunta deverá ser formulada em 

1 minuto ao oponente, que deverá ser respondida em 2 minutos com direito à réplica em 1 minuto e 

tréplica em 1 minuto. 



Em seguida, o/a debatedor/a 2 fará pergunta para debatedor/a E. A pergunta também deverá ser 

formulada em 1 minuto ao oponente, que deverá também ser respondida em 2 minutos com direito à 

réplica em 1 minuto e tréplica em 1 minuto. 

Para encerrar o bloco, os/as debatedores/as B e 3 apresentarão suas ideias e argumentos, alter-

nadamente, em 3 minutos.  Total: 16 minutos. 

 

7º Bloco: Debate (Parte 5) 

O/a debatedor/a E fará uma pergunta para debatedor/a 1. A pergunta deverá ser formulada em 

1 minuto ao oponente, que deverá ser respondida em 2 minutos com direito à réplica em 1 minuto e 

tréplica em 1 minuto. 

Em seguida, o/a debatedor/a 1 fará pergunta para debatedor/a A. A pergunta também deverá ser 

formulada em 1 minuto ao oponente, que deverá também ser respondida em 2 minutos com direito à 

réplica em 1 minuto e tréplica em 1 minuto. Total: 10 minutos 

 

8º Bloco: Palavra final dos grupos 

Serão disponibilizados 3 minutos para os/as debatedores/as C e 4 finalizarem a participação da 

equipe. Total: 6 minutos. 

 

9º Bloco: Encerramento 

O/a mediador/a finalizará o debate, agradecendo a participação dos/as debatedores/as e do pú-

blico, bem como fará o anúncio do/a melhor/a debatedor/a de cada grupo. Total: 15 minutos 

 

TÍTULO III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tempo estimado total do debate será de 135 minutos. O tempo apresentado é bruto, em que 

está sendo considerado apenas o tempo das apresentações dos argumentos, perguntas da plateia e 

exposição final das ideias. Logo, o debate poderá ter duração menor e/ou maior que o tempo estimado. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Coordenação do Laboratório de Leitura e Produção Textual 


