
Manual de torneio



A USP Debate - Sociedade de Debates
da Universidade de São Paulo - tem o prazer
de te receber em nosso torneio online para 
escolas. O modelo de debate World Schools 
apresenta uma forma dinâmica de debate 
combinando os conceitos de temas prévios com 
temas surpresas, incentivando os debatedores
a se concentrarem em questões específicas
em vez de debater teoria ou argumentos 
procedimentais apenas. Este estilo altamente 
interativo de debate permite que os debatedores 
se envolvam uns aos outros, mesmo durante
os discursos. Este formato desafiador requer bom 
trabalho em equipe e em profundidade
de argumentação de qualidade. Esperamos que 
seja uma jornada enriquecedora!

INÍCIO



CRONOGRAMA

3 de junho - quinta

Credenciamento, abertura e briefing

Chamada para a 1ª rodada

Anúncio do Draw

Início da 1ª rodada

Fim do primeiro debate

Feedback dos juízes



4 de junho - sexta 5 de junho - sábado

8:30 8:50 9:00

10:30

14:00

10:00 13:50

Chamada para
a 2ª rodada

Início
da 2ª rodada 

Fim do segundo 
debate

Início do tempo de 
preparação para a 

3ª rodada

15:00
Início

da 3ª rodada 

16:30
Feedback
 dos juízes

16:00
Fim do terceiro 

debate

Feedback
dos juízes

Anúncio
do Draw

Anúncio
do Draw

8:30 8:50 9:00

10:30

14:00

10:00 13:50

Chamada para
a 4ª rodada

Início
da 4ª rodada 

Fim do quarto 
debate

Início do tempo de 
preparação para a 

5ª rodada

15:00
Início

da 5ª rodada 

18:00
Anúncio do Break

16:00
Fim do quinto 

debate

Feedback
dos juízes

Anúncio
do Draw

Anúncio
do Draw



6 de junho - domingo

8:45 9:00 10:00

13:00

16:50

11:00 16:45

Chamada para
a semifinal

e anúncio do Draw

Início
da Semifinal

Fim da semifinal

Anúncio do Draw

17:00
Início da Final

19:30
Cerimônia

de encerramento
e anúncio dos 

premiados

Anúncio
dos finalistas

Chamada para
a final

Início do tempo
de preparação 

para a semifinal



Para moções divulgadas, as equipes não 
têm tempo de preparação.

Para as moções da Rodada 3, Rodada 5 
e Semifinal: as equipes terão uma hora 
de tempo de preparação.

MOÇÕES



Rodada 1 Rodada 2

Esta Casa implementaria
o Parlamentarismo no Brasil.

Esta Casa apoia a remoção ilegal 
de estátuas de figuras históricas 
populares por movimentos de 
justiça social que as consideram 
ofensivas (por exemplo, estátuas 
de Bandeirantes no Brasil ou 
figuras públicas que lucraram 
com a escravização de africanos)



Rodada 4 Final

Esta Casa acredita que os países 
em desenvolvimento devem 
priorizar a industrialização por 
substituição de importações em 
detrimento da industrialização 
voltada para a exportação.

Esta Casa acredita que
a Autoridade Palestina deveria 
buscar a solução de um Estado 
único ao invés da solução de dois 
Estados.



PROTOCOLO 
TÉCNICO

Credenciamento 

Debatedores e adjudicadores devem realizar 
o check-in no Tabby Cat por meio do seu respectivo 
link exclusivo, enviado pela organização no dia 
anterior ao início do torneio. O check-in deve 
acontecer, em regra, antes de cada rodada,
a partir do horário informado pela organização.



Antes do debate

Todos os Debates serão feitos no Zoom. Por isso, pedimos que todos os juízes e 
debatedores instalem o programa gratuito com antecedência e em diferentes 
dispositivos (ex: celular e computador). O envio do convite do Sympla é fundamental 
para o ingresso na plataforma, devendo ser retirado com antecedência e valendo para 
todos os dias de evento.

O discord é nossa plataforma de backup para possíveis falhas no Zoom. Há um lounge 
no discord onde é possível encontrar servidores de texto para moções, canais de 
dúvidas e salas de preparação e debate. Nesse lounge também existem salas de 
preparação para todos os debatedores que desejarem utilizar o discord para esse 
propósito. As salas no servidor principal também podem ser utilizadas caso haja 
qualquer problema com o Zoom durante as rodadas. Por isso, já realizem seu 
credenciamento nessa plataforma.

Link no Discord: https://discord.gg/NFjp7r8nnY



Divulgação do Draw

O Draw é o documento que contém as posições
e quais equipes cada um dos participantes irá 
enfrentar. Ele estará disponível tanto em nossos 
grupos de WhatsApp como também em nossos 
demais canais de comunicação. Também pode ser 
checado pelo link individual do Tabby Cat que vocês 
irão receber. Após a divulgação do Draw
já solicitamos que todos os debatedores e juízes 
entrem no Zoom para serem designados pela 
organização para suas respectivas salas, sendo que, 
ainda que o convite seja dado neste momento, você 
pode esperar o anúncio para só clicar e ir direto
para a sala.  

Todos os debatedores e juízes devem 
atualizar, assim que sair o draw, seus nomes 
indicando a rodada e a sala na qual irão 
debater. Por exemplo, um juiz adjudicando
a sala 5 da Rodada 3 deve atualizar seu nome 
para "R3.05 J Fulano de Tal". Da mesma 
forma, um debatedor debatendo na sala 1
na rodada 5 deverá atualizar seu nome para 
"R5.01 D Fulano de Tal". Isso deve ser feito em 
todas as rodadas para que os organizadores 
consigam colocar juízes e debatedores
em suas salas.

É de responsabilidade dos participantes fazer 
check-in via link individual do tabbycat
a cada rodada. Esse link é privado e será 
enviado no seu e-mail.

 Dica: para mudar seu nome rapidamente
no Zoom, é só clicar com o botão direito
do mouse e clicar em "rename"!



Política de Atrasos

Durante o Debate

 A pontualidade é de responsabilidade do 
participante. Caso um debatedor chegue durante o 
prep time, ainda poderá participar o debate. Caso o 
participante chegue após o final do prep time, não 
poderá participar do debate. 

Caso nenhum membro da dupla apareça 
para o debate, ela será substituída por um 
swing team e não estará mais elegível para 
break. 

Todos os participantes que não estejam 
discursando devem ficar com o áudio 
desligado

Caso ocorram desconexões ou outras falhas 
técnicas no discurso de um debatedor que 
tornem o conteúdo da fala incompreensível, 
o discurso poderá ser reiniciado, contanto 
que ainda não tenha transcorrido mais de 1 
minuto desde seu início. Se o debatedor não 
conseguir se reconectar em até 3 minutos e 
for o primeiro a discursar de sua dupla, o 
outro debatedor de sua equipe poderá 
proferir discurso em seu lugar, sendo 
permitido que o discurso do debatedor com 
problemas técnicos seja realizado no lugar 
daquele que o substituiu se retornar a tempo;

Se as falhas de conexão ocorrerem após o 
sexto minuto de fala e o debatedor não 
reestabelecer conexão em até 3 minutos, 
dar-se-á o discurso como encerrado;

Caso o debatedor ou juiz ao voltar para o 
Lounge não tenha a opção imediata de sala, 

ele deve se desmutar e solicitar por voz que o 
Convenor o faça. 

Caso persistam as falhas de conexões no discurso 
de um debatedor após reiniciar ou paralisar duas 
vezes, o Chair poderá pedir que a dupla faça iron ou 
dê por finalizado o discurso;

Se o Chair do debate tiver falhas ou interrupção de 
conexão, terá 3 minutos para se reconectar, 
devendo ser o tempo do discurso pausado. 
Passados os 3 minutos sem reconexão, o wing mais 
experiente deverá assumir como Chair até que este 
se reconecte. Caso o Chair tenha perdido um 
discurso inteiro, não deverá se manifestar sobre as 
comparativas que deixou de ouvir integralmente, 
obrigação que se estende aos wings que perderem 
discursos por desconexão;

Caso algum wing tenha falhas ou interrupções de 
conexão, terá 3 minutos para se reconectar, 

devendo o discurso continuar se não for 
restabelecida a normalidade nesse tempo.
O wing não poderá se manifestar sobre as 
comparativas que não tenha ouvido 
integralmente durante a deliberação.

Caso haja quaisquer imprevistos ou falhas 
técnicas no zoom, os debatedores e juízes 
podem recorrer ao discord. 



Caso nenhum membro da dupla apareça 
para o debate, ela será substituída por um 
swing team e não estará mais elegível para 
break. 

Todos os participantes que não estejam 
discursando devem ficar com o áudio 
desligado

Caso ocorram desconexões ou outras falhas 
técnicas no discurso de um debatedor que 
tornem o conteúdo da fala incompreensível, 
o discurso poderá ser reiniciado, contanto 
que ainda não tenha transcorrido mais de 1 
minuto desde seu início. Se o debatedor não 
conseguir se reconectar em até 3 minutos e 
for o primeiro a discursar de sua dupla, o 
outro debatedor de sua equipe poderá 
proferir discurso em seu lugar, sendo 
permitido que o discurso do debatedor com 
problemas técnicos seja realizado no lugar 
daquele que o substituiu se retornar a tempo;

Se as falhas de conexão ocorrerem após o 
sexto minuto de fala e o debatedor não 
reestabelecer conexão em até 3 minutos, 
dar-se-á o discurso como encerrado;

Caso o debatedor ou juiz ao voltar para o 
Lounge não tenha a opção imediata de sala, 

ele deve se desmutar e solicitar por voz que o 
Convenor o faça. 

Caso persistam as falhas de conexões no discurso 
de um debatedor após reiniciar ou paralisar duas 
vezes, o Chair poderá pedir que a dupla faça iron ou 
dê por finalizado o discurso;

Se o Chair do debate tiver falhas ou interrupção de 
conexão, terá 3 minutos para se reconectar, 
devendo ser o tempo do discurso pausado. 
Passados os 3 minutos sem reconexão, o wing mais 
experiente deverá assumir como Chair até que este 
se reconecte. Caso o Chair tenha perdido um 
discurso inteiro, não deverá se manifestar sobre as 
comparativas que deixou de ouvir integralmente, 
obrigação que se estende aos wings que perderem 
discursos por desconexão;

Caso algum wing tenha falhas ou interrupções de 
conexão, terá 3 minutos para se reconectar, 

devendo o discurso continuar se não for 
restabelecida a normalidade nesse tempo.
O wing não poderá se manifestar sobre as 
comparativas que não tenha ouvido 
integralmente durante a deliberação.

Caso haja quaisquer imprevistos ou falhas 
técnicas no zoom, os debatedores e juízes 
podem recorrer ao discord. 

Após o Debate

Finalizado o debate, os debatedores devem 
se retirar da breakout room e retornar para
a sala inicial do Zoom para que os juízes 
deliberem na sala de debate. Após a 
deliberação, os debatedores devem retornar 
para o feedback, esse retorno pode ser feito 
de maneira automática desde que o 
debatedor não se desconecte da plataforma. 



Critérios de elegibilidade para a participação

• Todos os debatedores de uma equipe devem pertencer
a mesma instituição. Exceção: justificativa à Organização 
da impossibilidade de formação de Equipe na mesma 
escola ou durante um tempo de gap year.

• Todos os debatedores em uma equipe devem ter 19 
anos de idade ou menos em junho de 2021. 

• Todos os debatedores não podem estar cursando uma 
universidade ou instituição de ensino pós-secundária 
equivalente até a data do torneio.



Substituições WO

Discurso de dobrado
em uma mesma equipe

Os debatedores suplentes (em caso de equipe de mais
de três membros) poderão substituir os demais 
participantes em caso de impossibilidade de que
um deles discurse. Embora seja raro, há casos em que
um orador designado não conseguiu falar devido
a um problema. Nessas circunstâncias, os suplentes 
precisarão ser capazes de entrar em ação no debate. 
Embora o torneio possa oferecer um tempo de apenas 
cinco minutos para essa substituição.

A equipe faltante estará afastada dos 
critérios de elegibilidade para as fases 
de mata-mata.

Permitido apenas uma vez durante todo o campeonato.



PREMIAÇÕES

Critérios desempate para as equipes:

1. Equipe Campeã
2. Melhor Debatedora ou Melhor Debatedor
3. Melhor Delegação

a. Número de vitórias
b. Média Total da Equipe
c. Debate showdown

Critérios desempate para debatedores:

a. Média Total
b. Desvio Padrão
c. Número de discursos dados no torneio


