
ERRATAS DO EDITAL DE FORMATO DOS DEBATES  
 

A Comissão de Pesquisa Paritária para Eleição do/a Reitor/a da UFOP – Quadriênio             
2021 – 2025, comunica as alterações no Edital referente ao formato dos debates             
programados para os dias 15/10 (9 horas), 22/10 (14 horas) e 29/10 (19 horas),              
como se segue: 
 
ERRATA 1 
 
Onde se lê: EDITAL 01/2020 
Leia se: EDITAL CPP 01/2020 
 
 
ERRATA 2 
 
Onde se lê: Art. 6º A Comissão de Pesquisa Paritária irá disponibilizar um formulário              
temático para perguntas. Serão consideradas para avaliação da comissão de          
arbitragem as perguntas enviadas com antecedência de até 24 horas (horário de            
Brasília) do horário previsto de início dos debates.  
 
Leia-se: Art. 6º A Comissão de Pesquisa Paritária irá disponibilizar um formulário            
temático para perguntas. O formulário foi criado no google forms pela Comissão            
de Pesquisa Paritária. Esse formulário está dividido em nove temas e deverá            
servir de suporte para a elaboração das perguntas da comunidade acadêmica           
para os dias dos debates. Serão consideradas para avaliação da comissão de            
arbitragem as perguntas enviadas somente para este formulário, com         
antecedência de até 24 horas (horário de Brasília) do horário previsto de início dos              
debates.  
 
 
ERRATA 3 
 
Onde se lê: Ouro Preto, 05 de outubro de 2020. 
Leia-se: Ouro Preto, 08 de outubro de 2020. 
 
 
ERRATA 4 
 
Onde se lê: BLOCO 1 (Início do debate - Tempo estimado: 1h30)  
Leia-se: BLOCO 1  
 
 
ERRATA 5 
 
Onde se lê: BLOCO 2 - Perguntas enviadas pela comunidade acadêmica e pelo             
segmento discente (DCE UFOP) [...] 
BLOCO 3 - Perguntas enviadas pela comunidade acadêmica e pelo segmento           
docente (Adufop) [...] 
BLOCO 4 - Perguntas enviadas pela comunidade acadêmica e pelo segmento           
técnico-administrativo em educação (Assufop). 
 
Leia-se: 
BLOCO 2 - Perguntas enviadas pela comunidade acadêmica e pelo Diretório           
Central de Estudantes (DCE UFOP) [...] 



BLOCO 3 - Perguntas enviadas pela comunidade acadêmica e pela Associação           
dos Docentes da UFOP - Seção Sindical (ADUFOP) [...] 
BLOCO 4 - Perguntas enviadas pela comunidade acadêmica e pelo Sindicato dos            
Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFOP (ASSUFOP) 
 
ERRATA 6 
 
BLOCO 2 / BLOCO 3 / BLOCO 4 
 
Onde se lê: Tempo: cada chapa terá 4 minutos para responder  
Leia-se: A chapa terá 3 minutos para responder perguntas da comunidade           
acadêmica, ou seja, cada chapa responde somente a 1 (uma) pergunta do            
formulário em cada bloco. Para as perguntas enviadas pelos segmentos, cada           
pergunta enviada deverá ser respondida pelas 3 (três) chapas, por bloco, com            
direito a 3 minutos para resposta de cada chapa. 
  
 
 
 
Os demais itens e especificações do Regulamento, com exceção do que está            
previsto acima, permanecem inalterados. 
 
 
 
 
 

Ouro Preto, 12 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 

Betânia dos Anjos do Carmo 
Presidente da Comissão de pesquisa Paritária 
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