Formato do debate entre as chapas de Diretor e Vice-diretor
Eleições ICB 2017
Primeiro Bloco:
As chapas terão, cada uma, cinco minutos para fazerem suas apresentações ao público. Tempo
total aproximado: 10 minutos, incluindo a abertura pelo mediador.
Segundo Bloco:
As chapas responderão a três perguntas do mediador, tendo, cada uma, até 5 minutos para
essas respostas.
A rodada inicial de perguntas poderá ser estipulada por sorteio. Tempo total aproximado: 30
minutos.
Terceiro Bloco
As chapas responderão às perguntas das pessoas que tiverem se habilitado anteriormente
para essa etapa, cujos nomes deverão ser colhidos em três urnas específicas (alunos, docentes
e funcionários), e sorteados pelo mediador durante essa fase do debate.
As perguntas, das pessoas sorteadas, deverão ser formuladas e apresentadas, de preferência,
em até um minuto.
As duas chapas responderão às questões formuladas pelas pessoas sorteadas, com tempo de
até 5 minutos para cada uma delas.
Não haverá réplica ou tréplica.
Inicialmente, está previsto o sorteio de 6 questões (duas de cada segmento) nessa etapa.
Porém, esse número poderá ser aumentado caso o mediador entenda que haja tempo hábil
para isso, sem extrapolar o tempo estimado para esse bloco, que será de aproximadamente
70 minutos.

Quarto Bloco – Encerramento
As chapas farão as suas considerações finais, dispondo, todas elas, conjuntamente, de um
tempo total aproximado de 10 minutos, o qual precisará ser dividido entre elas.

Observações

1) Os casos omissos que eventualmente ocorrerem, como pedidos de direito de resposta,
serão dirimidos pelo mediador num primeiro momento, o qual, se necessário, poderá
contar com o apoio dos membros da Comissão Eleitoral, que estarão no local do
debate prestando suporte.
2) Os membros da Comissão poderão auxiliar o mediador na cronometragem dos tempos
das perguntas e respostas, alertando-o quando do esgotamento dos mesmos.
3) O debate será transmitido pela internet, através do IPTV, se houver viabilidade técnica
e de pessoal.

