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ATA

Ata de 1ª Reunião da CEC com as Coordenações de Campanha dos(as) candidaturas à Reito(a).
22 de Novembro de 2018. 

 

Às 10h00min, de vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, na sal Nº60 (CEC), na Reitoria do IFBA,
Salvador-Ba, deveria ter início a 1ª reunião com as coordenações de campanha das candidaturas à
Reitor(a). Estavam presentes os(as) servidores(as) Marcos Vinícius Ribeiro e Joilson Cruz representando a
Comissão Eleitoral Central; Allan Freitas – representando Albertino Nascimento; Liz Rodrigues –
representando Renato da Anunciação; Matheus Santana e José Roberto de Andrade – representando Luzia
Mota. Como não se fez presente nenhum(a) representante da candidatura de Luis Antônio (Papa) deu-se
um prazo de 15 minutos para aguardar a representação. Às 10h17min começou a reunião com os presentes
e registra-se que não chegou representação da candidatura de Luis Antônio (Papa). Com a palavra Marcos
Vinícius Ribeiro apresenta uma sugestão de normas para o debate que fora entregue pelos(as)
servidores(as) da Reitoria. Com a palavra Liz Rodrigues fez uma proposta que as decisões fossem tomadas
por bloco de interesse: data, local, quantidade de debates e por fim decide sobre as regras do debate.
Todos(as) presentes concordaram com a proposta apresentada. Ainda com a palavra, Liz Rodrigues propôs
2 (dois) debates com datas em 07/12 (Barreiras) e 12/12 (Reitoria). Com a palavra Matheus Santana
propõe 2 (dois) debates com datas 30/11 e 12/12 (Reitoria). Com a palavra Allan Freitas propôs 2(dois)
debates com datas à confirmar em 30/11 (Vitória da Conquista) e 12/12 (Reitoria). Uma vez que as 3
representações estavam de acordo que o limite de debates seriam 2(dois), considerando ainda que o debate
em 12/12 na Reitoria foi unânime, restava ainda decidir a data e local do segundo debate. As
representações fizeram uma pausa de 15 minutos para consultar as(os) candidatas(os). Ao retornarem
havia acordo entre representantes da candidatura de Albertino Nascimento e Luzia Mota sobre o debate
acontecer em 30/11 em Vitória da Conquista. A representação da candidatura de Renato da Anunciação
aprovou a data de 30/11, contudo sugeriu que fosse em Barreiras. As representações expuseram diversos
argumentos para defender suas propostas e dificuldade apresentadas. Não havendo acordo procedeu-se a
consulta as normas para verificar na Resolução Nº 26 CONSUP o Art. 15, §9º e §10§, que versam sobre o
debate. “§ 9º - Poderão ser realizados debates em datas a serem estabelecidas em comum acordo, quando
solicitados pelos candidatos(as), com antecedência mínima de 72 horas. As solicitações dos debates para
reitor(a) devem ser encaminhadas à Comissão Eleitoral Central. § 10º - Os debates quando solicitados
pelos candidatos a reitor(a) serão agendados e intermediados pela Comissão Eleitoral Central (CEC),
quando houver quórum mínimo de 02 (dois) candidatos em comum acordo. As datas, locais e regras dos
debates serão estabelecidos em reunião marcada pela CEC com os candidatos. Os debates deverão ser
gravados e publicizados para a comunidade do IFBA, e quando houver recursos técnicos, devem ser
transmitidos também ao vivo". Após leitura da norma e necessidade de deliberação sobre o local do
debate, considerando que havia acordo entre duas representações e oposição apenas de uma representação,
ficou decidido que o debate aconteceria em Vitória da Conquista. Após deliberação sobre o local as
representações entraram em acordo de que o debate em 30/11 no Campus Vitória da Conquista acontecerá
às 16h00min e o debate em 12/12 na Reitoria do IFBA acontecerá às 09h00min. Ficou acordado também
que a CEC deve solicitar apoio dos setores responsáveis (NAVE, DGCOM e DGTI) para que seja feita
uma transmissão ao vivo através do Youtube e Facebook nos dias de debate. Deve-se utilizar as redes
sociais oficiais do IFBA. Além da transmissão ao vivo deve-se gravar no mínimo o áudio dos debates. A
CEC deve atentar para solicitar Interprete de Libras para os debates. Registra-se a presença de Tiago
Figueiredo, membro da CEC, às 11h54min. Com a palavra Liz Rodrigues sugere que sejam distribuídas
senhas em quantidades iguais para que os(as) candidatos(as) possam convidar as pessoas para o debate.
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Com a palavra Marcos Vinícius sugere que, caso haja a reserva que se pense em um número que não fosse
a totalidade de cadeiras. Dessa forma a comunidade em geral pode participar sem precisar de convite
das(os) candidatos(as). Com a palavra Matheus, sugere que no caso do auditório da Reitoria, com
capacidade para 280 pessoas, que sejam 100 para convidados/as (25 por candidato/candidata) e 180 livre.
Com a palavra Liz Rodrigues sugere que então seja divido da seguinte forma: 50% das cadeiras para
convidadas(os) e 50% das cadeiras livres. Com a palavra Allan, tentando conciliar as propostas, sugere
que seja feito da seguinte forma: 120 cadeiras para convidados/as (30 para cada candidato/a) e 160
cadeiras livres, resguardando a mesma proporção para o campus Vitória da Conquista. Ficou acordado
pelos representantes das candidaturas que o debate funcionaria da seguinte forma: 1º Bloco – Tema Livre
– cada candidato(a) teria 1 minuto para fazer uma apresentação. No segundo momento faz-se um sorteio
para saber qual o primeiro candidato a perguntar. O candidato sorteado tem 1 minuto para fazer a pergunta
a um candidato de sua escolha. O candidato escolhido terá 1min30seg para resposta. A réplica tem1min e
tréplica 1 min também. Cada candidato pergunta uma única vez e responde uma única vez. A previsão é
que o Bloco 1 dure cerca de 25minutos. 2º bloco – Tema sorteado – o mediador sorteará um tema
e dois candidatos(as). O(a) primeiro(a) candidato(a) terá 1min30seg para falar sobre o tema e o(a)
segundo(a) terá 1 min para comentar. O segundo bloco terá duas rodadas que totalizam 20 minutos.
Todos(as) candidatos(as) terão a mesma quantidade de resposta e comentários. 3º bloco – Tema Livre –
mesma regra do primeiro bloco só que sem a parte de apresentação. Atenção para o fato de que o último a
ter respondido pergunta no primeiro bloco será o primeiro a perguntar no terceiro bloco. O(a) candidato(a)
não pode perguntar a mesma pessoa que perguntou no primeiro bloco. 4º bloco – Perguntas da plateia – o
mediador sorteará a ordem de resposta dos(as) candidatos(as); O mediador sorteará uma pergunta de cada
segmento. Todos(as) candidatos(as) respondem a mesma pergunta na ordem que fora sorteado. Cada
pergunta tem duração de 1 min e cada resposta tem duração de 1min30seg. Essa primeira etapa tem um
total de 21 minutos A segunda etapa do quarto bloco será para as considerações finais. Cada candidato(a)
terá 3min totalizando 12 minutos na segunda etapa. Ao final de cada bloco aplica-se um intervalo de 5
minutos onde cada candidato(a) poderá ter o auxílio de até 2 assessores(as) em palco. Os temas pré-
definidos, pelas representações de campanha, para o debate foram: 1 – Ensino; 2 – Pesquisa e Inovação; 3
- Extensão; 4- Gestão; 5 - Assistência Estudantil; 6 – Combate às opressões; 7 - Assédio; 8 – Recursos
Humanos. Fica decidido que a CEC produzirá minuta das regras do debate, enviará as coordenações de
campanha para apreciação final e publicização posterior da CEC. Então, nada mais havendo a ser tratado,
o presidente da CEC encerrou a reunião às 12h55min e lavrou a ata que segue assinada pelos presentes. 
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