
Universidade Federal de Ouro Preto 
Escola de Nutrição  

Comissão de Pesquisa Paritária para indicação da Diretoria da Escola de 
Nutrição, quadriênio 2021-2025 

RESOLUÇÃO CPP Nº 01/2020 

A Comissão de Pesquisa Paritária para indicação da Diretoria da Escola 

de Nutrição, quadriênio 2021 – 2025, em concordância com os representantes 

da Comissão de Ética e Recursos, considerando: 

O art.16 do Regulamento de pesquisa paritária remota para indicação da 

Diretoria da Escola de Nutrição, quadriênio 2021-2025, que faculta a 

realização de campanha, incluindo o debate on-line entre o(a)s candidato(a)s; 

A inscrição e homologação de uma única chapa. 

 Resolve: 

Substituir o debate por uma entrevista com a chapa homologada e 

determinar a forma como será realizada a entrevista. 

Ouro Preto, 26 de outubro de 2020. 

Comissão de Pesquisa Paritária 



REGULAMENTO E DISPOSIÇÕES GERAIS DA ENTREVISTA PARA 
PESQUISA PARITÁRIA REMOTA PARA A INDICAÇÃO DA DIRETORIA DA 

ESCOLA DE NUTRIÇÃO (QUADRIÊNIO 2021-2025) 

EDITAL CPP Nº 02/2020 

O presente edital tem por finalidade esclarecer e especificar a forma 

como será realizada a entrevista que precede a consulta de Pesquisa Paritária 

Remota para a indicação da Diretoria da Escola de Nutrição, UFOP. Nestes 

termos, a Comissão de Pesquisa Paritária (CPP), no uso de suas atribuições, 

resolve:  

Art. 1º Conforme previsto na Resolução CPP Nº 01/2020 e definido no 
Calendário da Pesquisa Paritária, será realizada uma entrevista na quarta-feira 
dia 18 de novembro de 2020 com início às 14h00 e duração de cerca de 2h.  

Art. 2º A entrevista será estruturada, organizada e produzida pela Comissão de 
Pesquisa Paritária. 

Art. 3º Os candidatos deverão ser convidados para entrevista. 

Art. 4º A entrevista será realizada de forma remota através do Google Meet e 
transmitido pelo YouTube (canal Youtube ENUT). A transmissão ao vivo da 
entrevista terá o suporte do presidente da Comissão Especial Técnica (§1º do 
art. 7º), com apoio da CPP. A URL para acesso on-line será divulgada com 
antecedência de 15 minutos à comunidade no site da ENUT. 

Art. 5º O mediador da entrevista será indicado pela CPP, podendo ser membro 
da própria CPP. 

Art. 6º A entrevista será subdividida em 5 (cinco) blocos distintos, a saber:  

I – primeiro bloco: apresentação dos (as) candidatos (as) e de seu plano de 
trabalho (duração: 10 minutos); 

II – segundo bloco: respostas a questionamentos efetuados pela comunidade 
acadêmica e pelo segmento discente (duração máxima: 30 minutos);  

III – terceiro bloco: respostas a questionamentos efetuados pela comunidade 
acadêmica e pelo segmento docente (duração máxima: 30 minutos) 



IV – quarto bloco: respostas a questionamentos efetuados pela comunidade 
acadêmica e pelo segmento técnicos-administrativos (duração máxima: 30 
minutos). 

V – quinto bloco: considerações finais dos/as candidatos/as (duração: 10 
minutos) 

Parágrafo único. Entre os blocos haverá intervalo de até 5 minutos. Os 
intervalos servirão para que os organizadores utilizem o tempo para coordenar 
o bloco seguinte. 

Art. 7º Serão recolhidas questões, dúvidas e perguntas de cada categoria 
representativa da comunidade da ENUT (docentes, discentes e técnicos-
administrativos) por meio de formulário no google docs, disponibilizado pelas 
listas de e-mail e no site da ENUT. Serão consideradas para avaliação da CPP 
as perguntas enviadas com antecedência de até 48 horas (horário de  Brasília) 
do horário previsto de início da entrevista.   

§ 1º O formulário abordará os seguintes temas: Condições de trabalho; 
Futuro da ENUT e da Universidade; Pesquisa; Ensino; Extensão; Infraestrutura;  
Diversidade e Outros tópicos.  

 § 2º A CPP se responsabilizará pela compilação, moderação e 
verificação dos conteúdos segundo critérios éticos e de pertinência das 
questões apresentadas pela comunidade. Para ser utilizada na entrevista a 
pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto.  

§ 3ºCaso a Comissão detecte alguma pergunta ou discurso que 
contenha conteúdo ofensivo, impróprio, de cunho discriminatório, a pergunta 
será desconsiderada e um novo sorteio deverá ser feito em substituição.  

 § 4º No dia da entrevista serão sorteados até 5 (cinco) perguntas por 
categoria que serão direcionadas à chapa participante.  

 § 5º O candidato a vice-diretor poderá participar junto à candidata a 
diretora. Fica a critério da chapa definir, a qualquer momento, quem 
responderá às eventuais perguntas ou se ambos responderão a mesma 
questão. 

Art. 8º Os organizadores da entrevista serão indicados pela CPP.  

I. Compete aos organizadores:  

a. Ler as regras no início da entrevista antes de qualquer pronunciamento por 

parte dos candidatos e que seja referente ao mesmo. 



b. Interromper a chapa caso tenha excedido o tempo de fala.  

c. Manter a ordem e seguir a estrutura da entrevista, definida e divulgada 

previamente.  

II. Compete aos/a candidatos/a:  

a. Respeitar o tempo limite de respostas.  

b. Organizarem-se quanto às falas.  

c. Seguir a estrutura da entrevista que foi divulgada para visualização 

anteriormente.  

d. Ter o compromisso de fazer uma entrevista limpa e respeitosa.  

Art. 9º Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela CPP. 

Ouro Preto, 26 de outubro de 2020. 

Comissão de Pesquisa Paritária 



REGRAS DA ENTREVISTA 

A entrevista será realizada no dia 18/11/2020 às 14 h, de forma remota 

(Google Meet) e transmitido virtualmente (Canal Transmissões ENUT/Youtube) 

a toda comunidade acadêmica.  

A entrevista será gravada integralmente e a gravação ficará à 

disposição da comunidade acadêmica da ENUT até o final do cronograma 

previsto pelo calendário do processo de pesquisa paritária em canal (Canal 

Transmissões ENUT/Youtube).  

A entrevista será transmitida publicamente em tempo real via streaming 

de acordo com as possibilidades da Comissão de Pesquisa Paritária. 

Cessão de direitos de transmissão: os membros da chapa homologada 

estão cientes da presente normativa, bem como dão anuência prévia à cessão 

do direito de imagens captadas durante a realização da entrevista, para fins de 

divulgação  à comunidade, não cabendo à Universidade, à ENUT, à Comissão 

de Pesquisa Paritária, à Comissão de Recursos e Ética qualquer  

responsabilidade pelo uso indevido do material.   

Não será permitida qualquer referência pessoal, ofensiva ou anti-ética 

durante a entrevista. Caso ocorra, o mediador poderá interromper a fala do 

candidato qualquer tempo. 

Dinâmica da entrevista: 

Bloc
o

Assunto Dinâmica
Tempo 
Total

1
Apresentação das 
chapas inscritas

Breve apresentação pelo mediador 
das regras da entrevista. Breve 
apresentação das Chapas. 10 min

Apresentação da chapa 1 (10 min.)

Bloc
o

Assunto Dinâmica
Tempo 
Total



2 Perguntas dos discentes

Sorteio da primeira pergunta para a 
chapa 1

30 min

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da segunda pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da terceira pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da quarta pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da quinta pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Bloc
o

Assunto Dinâmica
Tempo 
Total

Sorteio da primeira pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da segunda pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.



3 Perguntas dos docentes

Sorteio da terceira pergunta para a 
chapa 1 30 min

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da quarta pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da quinta pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Bloc
o

Assunto Dinâmica
Tempo 
Total

4
Perguntas dos técnicos-

administraFvos

Sorteio da primeira pergunta para a 
chapa 1

30 min

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da segunda pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da terceira pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Sorteio da quarta pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.



Sorteio da quinta pergunta para a 
chapa 1

A chapa 1 responde em até 5 min.

Bloc
o

Assunto Dinâmica
Tempo 
Total

5 Considerações finais

Fala de encerramento dos candidatos.

10 minChapa 1 em até 10 min.

Encerramento da entrevista por parte 
do moderador.


