MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÂO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITABERABA

REGRAS PARA O DEBATE ENTRE CANDIDATOS À DIREÇÃO GERAL PRO TEMPORE – CAMPUS ITABERABA

O debate ocorrerá no dia 30/11/2017 a partir das 14:00 horas na sede provisória do campus Itaberaba, em espaço a ser definido previamente
pela Comissão Eleitoral Local e acontecerá em 4 etapas.
1ª Etapa: Perguntas retiradas da “Caixa de Perguntas para Diretor”
Serão retiradas 6 perguntas e ambos candidatos terão 2 minutos para responder cada pergunta. A ordem de resposta por candidato será alterna da, iniciando pelo candidato de n º 01
10 minutos de intervalo

2ª Etapa: Perguntas de candidato para candidato
3 perguntas para cada candidato, a ordem de pergunta por candidato será alternada, iniciando pelo candidato de n º 01. Seguido por resposta de
até 2 minutos, réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto.
10 minutos de intervalo

3ª Etapa: Perguntas Livres
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Público poderá fazer 3 perguntas para cada candidato, a mesma pessoa não poderá fazer duas perguntas, a inscrição será realizada no intervalo
entre 2ª e a 3ª etapas, Disponibilizado 30 segundos para a pergunta e 2 minutos para a resposta

4 ª Etapa: Considerações finais
4 minutos para cada candidato. Iniciando pelo candidato de n º 01.

OBS:
* “Caixa de Perguntas para Diretor” estará disponível até às 11:30 horas do dia 29/11 uma Caixa onde poderá ser colocada perguntas a serem respondidas pelos candidatos. A partir das 14:00 horas do dia 29/11 os membros da Comissão Local avaliarão as perguntas a fim de verificar a existência de questionamentos de cunho ofensivo a quaisquer servidores, discentes e candidatos, além de perguntas repetidas. As perguntas não deverão ser direcionadas à um candidato específico pois todas as perguntas sorteadas serão respondidas pelos dois candidatos, assim
perguntas direcionadas à algum candidato serão excluídas pela Comissão Local.
* O debate poderá ser filmado.

