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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

COMISSÃO ELEITORAL LOCAL – CAMPUS IRECÊ 

ELEIÇÕES IFBA 2018 

 

 

REGRAS DO DEBATE ENTRE OS (AS) CANDIDATOS (AS) À DIRETOR(A) 

GERAL DO IFBA – CAMPUS IRECÊ 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO DO DEBATE 

 

I – O debate entre os (as) candidatos (as) à Diretor (a) Geral do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Irecê, acontecerá no 

auditório do referido campus, no dia 11 de dezembro de 2018, às 10h00min. 

 

II – O debate deve ser regido pelos princípios da ética profissional, respeitando-se o 

decoro entre os (as) candidatos (as). 

 

III – Considerando que a capacidade do auditório é de 134 (cento e trinta e quatro) 

assentos, serão reservados os 18 (dezoito) assentos da primeira fileira em frente ao palco 

para os (as) convidados (as) dos (as) candidatos (as), sendo 09 (nove) para cada 

candidato (a). Os 09 (nove) assentos do lado direito serão disponibilizados para um 

candidato (a) e os 09 (nove) assentos do lado esquerdo para o (a) outro (a) candidato (a), 

a ser decidido por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral Local.  

 

IV – No período de 05/12/2018 a 10/12/2018, a Comissão Eleitoral Local 

disponibilizará formulários no setor de protocolo do campus Irecê, para que os eleitores 

de cada segmento (Discente, Docente e TAE) possam elaborar perguntas para serem 

feitas aos (às) candidatos (as) no terceiro bloco do debate.  

 

V – As perguntas elaboradas via formulário pelos eleitores de cada segmento (Discente, 

Docente e TAE) não poderão ser direcionadas a um (a) candidato (a) específico (a), mas 

devem ser feitas para serem respondidas por ambos (as) os (as) candidatos (as). 

 

VI - As perguntas elaboradas via formulário devem ser depositadas numa urna onde 

constará a identificação com destaque para cada segmento (Discente, Docente e TAE), a 

qual também estará disponível no setor de protocolo do campus. 

 

VII - As perguntas da plateia serão sorteadas no quarto bloco do debate. 

 

VIII - Participarão do debate os (as) candidatos (as) a Diretor Geral do IFBA – Campus 

Irecê.  

 

IX – O (A) moderador (a) do debate será escolhido (a) pela Comissão Eleitoral Local. 
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DA COMISSÕES ELEITORAL 

 

Compete à Comissão Eleitoral Local: 

I – Organizar o debate. 

II – Conduzir os trabalhos e mediar o debate. 

III – Julgar os pedidos de direito de resposta. 

IV – Controlar o tempo dos (as) candidatos (as). 

V – Indicar o encerramento da fala do (a) candidato (a), para que este não ultrapasse o 

tempo previsto. 

VI – Instruir a plateia a não se manifestar de forma a atrapalhar o andamento dos 

trabalhos. 

VII – Informar que não serão permitidas faixas, bandeiras, apitos e materiais similares. 

VIII – Intervir sempre que necessário para solicitar silêncio da plateia e repor o tempo 

da(o) candidata(o). 

IX – Organizar as cadeiras reservadas aos (às) convidados (as) dos (as) candidatos (as). 

 

 

DAS REGRAS DO DEBATE 

 

O debate será dividido em 04 (quatro) blocos, separados por intervalos de 05 (cinco) 

minutos entre cada bloco.  

 

Durante os intervalos cada candidato (a) pode solicitar a presença de até 02 (dois) de 

seus (suas) assessores (as) no palco. 

 

Cada candidato (a) terá direito a utilizar um dos camarins do auditório, do lado 

correspondente àquele (direito ou esquerdo) sorteado para ocupação dos assentos 

reservados para seus (suas) convidados (as). 

 

Para iniciar o debate, o (a) mediador (a) fará para a plateia uma breve síntese das regras 

do debate. 

 

 

DO PRIMEIRO BLOCO 

 

I – O primeiro bloco será composto por dois momentos. 

II – No primeiro momento, cada candidato (a) terá 03 (três) minutos para fazer sua 

apresentação. A ordem de apresentação será definida em sorteio realizado pelo (a) 

mediador (a). 

III – O segundo momento será composto por 04 (quatro) rodadas de explanação, sendo 

uma para cada tema. 

IV – Em cada rodada, o (a) mediador (a) sorteará um dentre os seguintes temas: (1) 

Ensino; (2) Pesquisa, Extensão e Inovação; (3) Gestão Institucional; e, (4) Assistência 

Estudantil. 

V – O (A) mediador (a) sorteará o (a) candidato (a) que primeiro fará a explanação 

sobre o tema sorteado, sendo que o (a) outro (a) candidato (a) fará sua explanação sobre 

o mesmo tema, em seguida. 

VI – Cada candidato (a) terá 02 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos, em cada rodada, 

para fazer sua explanação sobre o tema. 

VII – Cada candidato (a) fará sua explanação uma única vez por rodada. 
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DO SEGUNDO BLOCO 

 

I – O segundo bloco será de tema livre, com 03 (três) rodadas de 02 (duas) perguntas 

cada, sendo que cada candidato (a) fará uma pergunta ao (à) outro (a) candidato (a) em 

cada rodada. 

II – Em cada rodada, o (a) mediador (a) fará um sorteio para definir o (a) candidato (a) 

que fará uma pergunta de sua escolha ao (à) outro (a) candidato (a).  

III – O (a) candidato (a) sorteado (a) terá 01 (um) minuto para fazer a pergunta. 

IV – O (a) outro (a) candidato (a) terá 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos para 

responder à pergunta. 

V – O (A) candidato (a) sorteado (a) terá 01 (um) minuto para réplica. 

VI – O (A) outro (a) candidato (a) terá 01 (um) minuto para tréplica. 

VII – Após a tréplica, o (a) candidato (a) que respondeu fará uma pergunta de sua 

escolha ao (à) outro (a) candidato (a). 

 

 

DO TERCEIRO BLOCO 

 

I – O terceiro bloco será de tema livre e composto por perguntas para os (as) candidatos 

(as), sorteadas dentre aquelas previamente elaboradas pela comunidade interna e 

depositadas nas urnas disponibilizadas no setor de protocolo do campus. 

II – Para cada pergunta, o (a) mediador (a) sorteará a ordem de resposta dos (as) 

candidatos (as). 

III – O (a) mediador (a) sorteará 02 (duas) perguntas de cada segmento (Discente, 

Docente e TAE) para ser respondida por cada um (a) dos (as) candidatos (as), na ordem 

previamente sorteada. 

IV – O (A) mediador (a) terá 01 (um) minuto para fazer a leitura da pergunta. 

V – Cada candidato (a) terá 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos para responder à 

pergunta. 

VI – O (A) mediador (a) repetirá o procedimento para cada segmento (Discente, 

Docente e TAE). 

 

 

DO QUARTO BLOCO 

 

I – O quarto bloco será de tema livre e composto por perguntas da plateia para os (as) 

candidatos (as). 

II – Durante o debate, aqueles que desejarem fazer uma pergunta aos (às) candidatos 

(as), deverão se dirigir previamente à mesa reservada para este fim pela Comissão 

Eleitoral Local para realizar sua inscrição. 

III – O (A) mediador (a) sorteará, dentre os inscritos, 03 (três) participantes de cada 

segmento (Discente, Docente e TAE) para fazer perguntas aos (as) candidatos (as). 

IV – A pergunta poderá ser direcionada a um (a) candidato (a) específico ou a ambos 

(as) os (as) candidatos (as). Caso a pergunta seja direcionada a ambos (as), o (a) 

participante que fez a pergunta deverá definir qual dos (as) candidatos (as) responderá 

primeiro. 

V – O (A) participante terá 01 (um) minuto para fazer a sua pergunta. 

VI – Cada participante só poderá fazer 01 (uma) pergunta. 

VII – O(s) candidato(s) terá(ão) 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos para responder. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dos quatro blocos, cada candidato (a) terá 03 (três) minutos para fazer suas 

considerações finais. 

 

Após as considerações finais dos (as) candidatos (as), o (a) mediador (a) fará o 

encerramento do debate. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Cabe à Comissão Eleitoral Local fazer a análise das perguntas elaboradas pela 

comunidade interna via formulário, depositadas nas urnas disponibilizadas no setor de 

protocolo do campus.  

 

Perguntas com conteúdo ofensivo ou de caráter pessoal serão desconsideradas e 

retiradas do sorteio. 

 

Caso o (a) candidato (a) sinta-se ofendido (a) por uma colocação de seu (sua) oponente, 

poderá solicitar direito de resposta. Nesse caso, o pedido será julgado por uma 

comissão, formada por 03 (três) membros da Comissão Eleitoral Local. Caso a 

comissão entenda que o direito de resposta deve ser concedido, o (a) candidato (a) 

ofendido (a) terá 02 (dois) minutos par realizar sua defesa. 

 

Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Eleitoral Local. 
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