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METODOLOGIA DA REUNIÃO DE DEFINIÇÃO DA  
PROPOSTA DE CALENDÁRIO DO CAMPUS 

 
 

 A definição da proposta de calendário se dará em três etapas, “Etapa 1: DA APRESENTAÇÃO 

DAS PROPOSTAS”, “ETAPA 2: VOTAÇÃO DA PROPOSTA POR SEGMENTOS” e “ETAPA 3: 

SOMATÓRIO DAS VOTAÇÕES POR SEGMENTOS”. 

 

ETAPA 1: DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

1.1. Terá direito a apresentação de proposta, qualquer pessoa que represente um segmento 

ou órgão da comunidade interna da instituição ou a ela vinculado, a saber:  professores, 

técnicos administrativos, estudantes, pais de estudantes, gestão e sindicato;   

 

1.2. Recomenda-se  que as propostas sejam socializadas por email até o dia 16 de fevereiro, 

para conhecimento prévio da comunidade;   

 

1.3. No dia da reunião, as propostas deverão ser apresentadas em slide, e de preferência com 

cópia impressa para distribuição entre os presentes, para melhor acompanhamento da 

assembleia;  

 

1.4. Na apresentação da proposta devem se apresentar as argumentações da importância e 

benefícios institucionais da mesma;  

 

1.5. Para cada proposta serão destinados, o tempo de 10 minutos para sua apresentação e 

mais 5 minutos para esclarecimentos sobre a mesma;  

 

1.6. Após apresentações das propostas será destinado um intervalo de 15 minutos para os 

segmentos se reunirem para discussão e votação das propostas;  

 

ETAPA 2: VOTAÇÃO DA PROPOSTA POR SEGMENTOS  

2.1. O voto é aberto;  

2.2. Terão direito a votação das propostas, todos os presentes desde que se incluam em 

segmento da comunidade escolar interna, a saber:  professores, técnicos, estudantes  e 

pais;   

 



2.3. A votação será feita por segmento, sendo os segmentos votantes: docente,  técnicos, 

estudantes e  pais;  

 

2.4. A cada segmento caberá apenas o direito a escolha de apenas uma das propostas 

apresentadas;  

 

2.5. Cada segmento trará,  através de um representante, o resultado da sua votação;  

 

2.6. Cada proposta ganhadora nas votações por segmentos passam a ter peso um para a Etapa 

de Somatório das Votações;  

 

ETAPA 3: SOMATÓRIO DAS VOTAÇÕES POR SEGMENTOS 

3.1. A definição da proposta final vencedora se dará pelo somatório dos votos dos segmentos; 

 

3.2. Em caso de empate de propostas, caberá apenas mais uma rodada de discussões e 

votação;  

 

3.3. Na rodada de discussões para desempate serão consideradas apenas as propostas 

empatadas de maiores pontuações, as demais serão eliminadas; 

 

3.4.  Na rodada de discussões caberão apenas 3 defesas por segmento, sendo de 2 minutos 

cada uma dessas defesas;  

 

3.5. Após defesas novamente se dará um novo intervalo de 5 minutos para votação por 

segmento;  

 

3.6. O processo de votação da segunda rodada será semelhante ao da primeira;  

 

3.7. Ocorrendo novamente o empate, o voto da gestão do campus, definirá o desempate. 

 

 

 


