ORGANIZAÇÃO DOS DEBATES
IFES CAMPUS LINHARES
1. DATA E HORÁRIO DOS DEBATES
1º Debate – 23/05 às 09:50 na área do Restaurante da Cantina.
2º Debate – 25/05 às 19:00 na área do Restaurante da Cantina.
3º Debate – 29/05 às 15:20 na área do Restaurante da Cantina.
2. REGRAS PARA O DEBATE
A cada bloco haverá sorteio para definir a ordem das respostas;
Haverá uma urna para cada segmento onde serão depositadas perguntas para os candidatos;
As perguntas depositadas pela plateia nas urnas serão posteriormente sorteadas pela Comissão para serem
respondidas pelos candidatos;
As perguntas devem ser preenchidas em papel fornecido pela Comissão Eleitoral no início do debate,
contendo o segmento de atuação, o candidato e a pergunta;
Perguntas ofensivas ou com palavras de baixo calão serão automaticamente excluídas;
O direito de resposta deverá ser julgado ainda no bloco da solicitação;
3. DA REALIZAÇÃO
1º Momento – Perguntas entre os Candidatos
O primeiro candidato a realizar a pergunta será eleito por sorteio e definirá a quem será dirigida a
pergunta. As perguntas serão de tema livre (dentro do plano de ação do candidato). O candidato que
respondeu escolhe a quem será dirigida a sua pergunta, entre os candidatos que ainda não participaram do
debate. A última pergunta será dirigida ao candidato que iniciou as perguntas. Os tempos para perguntas e
respostas seguiram os limites: Pergunta: 1 minuto, Resposta: 3 minutos, Réplica: 2 minutos e Tréplica: 1
minuto.
2º Momento – Perguntas da Plateia
Perguntas por escrito da plateia: três (3) blocos alternados de três (3) perguntas para cada candidato, num
total de nove (9) perguntas, tendo cada candidato o tempo de até cinco (5) minutos para responder cada
bloco de três (3) perguntas.
3º Momento – Considerações Finais
A ordem das considerações finais será de acordo com sorteio e cada candidato terá três (3) minutos para
fazer suas considerações finais.
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