DEBATE DAS CHAPAS – ELEIÇÕES ADUFES (2019-2021)

MODERADORA: Suzana Tatagiba (jornalista)
O debate das chapas acontecerá no dia 20 de novembro de 2019, às 9h30min,
na Sede da Adufes, com transmissão simultânea para os campi de Alegre e
São Mateus. O referido debate será mediado pela jornalista Suzana Tatagiba,
contará com a colaboração dos membros da Comissão Eleitoral Adufes (20192021) e apoio dos funcionários da Adufes. O debate terá quatro blocos, a
saber: primeiro bloco – apresentação das chapas; segundo bloco – perguntas
entre chapas; terceiro bloco – perguntas escritas, orais e virtuais dos eleitores
sindicalizados; quarto bloco – encerramento com considerações finais de cada
chapa.
Para participar do debate o(a) candidato(a) à presidência da chapa deverá
confirmar presença até 48 horas antes pelo e-mail ce.adufes.2019@gmail.com
e estar presente no momento do sorteio.
A mediadora fará a leitura das regras e o sorteio da ordem de resposta das
chapas no início do debate. O resultado da ordem das chapas obtidas pelo
sorteio será considerado para todos os blocos. O tempo será cronometrado em
todos os blocos. A mediadora informará a proximidade da finalização do tempo
em trinta segundos antes do término. O tempo, quando ultrapassado, será
cortado o som do microfone e, caso continue a infração, a chapa infratora será
punida com a perda do direito de pergunta e/ou resposta subsequente, de
acordo com as regras de cada bloco.
Para os(as) eleitores(as) sindicalizados(as) participarem do debate: Cada
eleitor(a)/sindicalizado(a) assinará ao lado de seu nome na lista de
sindicalizados(as). Estarão disponíveis folhas de blocos de papel e canetas
esferográficas para intervenção com perguntas orais e escritas à cada chapa
inscrita no pleito. Os(as) eleitores(as)/sindicalizados(as) dos Campi de Alegre e
São Mateus deverão fazer suas intervenções pelo envio de perguntas, as quais
serão impressas pela Comissão Eleitoral. Os(as) eleitores(as) que farão suas
intervenções por perguntas escritas (presenciais e virtuais) deverão escrever a
pergunta e colocar nome/sobrenome, centro e departamento ao qual
pertencem e indicar o número da chapa para qual será direcionada a sua
pergunta. Já os(as) eleitores(as) que farão suas perguntas orais,
presencialmente, deverão depositar na(s) urna(s) correspondente(s) à(s)
chapa(s) que deseja interagir, apenas o seu nome, centro e departamento para
participar do sorteio. As chapas que disputam o pleito são:
Chapa 1 – “A luta é aqui! A luta é agora!
Chapa 2 – “Endireita NAADUFES”
Chapa 3 – “Adufes Propositiva e Plural”
DINÂMICA DO DEBATE

PRIMEIRO BLOCO: Apresentação das chapas que disputam o pleito. (5
minutos para cada chapa)
Duração: 15 minutos
SEGUNDO BLOCO:
Perguntas entre chapas. Cada chapa fará duas
perguntas para cada chapa adversária com réplica, contando 2 minutos para
pergunta, 3 minutos para resposta, 1 minuto para réplica.
Duração: 1hora e 12 minutos
TERCEIRO BLOCO: Rodada de perguntas para cada chapa, sendo 3
perguntas por escrito e 3 perguntas orais e 3 perguntas virtuais. Todas as
chapas responderão o total de 9 perguntas.
As perguntas por escrito às chapas serão depositadas pelos(as) (as)
eleitores(as)/sindicalizados(as) em urnas destinadas às chapas inscritas no
pleito, que confirmarem presença e comparecerem ao debate.
Os(as)
eleitores(as)/sindicalizados(as) necessitam informar nome/sobrenome, centro e
departamento, além de indicar o número da chapa para qual a pergunta foi
direcionada e depositá-la na urna correspondente ao número da chapa. Caso
isso não seja feito, a pergunta será descartada. As perguntas serão sorteadas,
lidas pela mediadora e respondida pela candido(a) à presidência das chapas.
A mediadora terá até 1 minuto para ler cada pergunta e a chapa terá 2 minutos
para respondê-la.
Duração: 27 minutos.
Para as perguntas orais serão sorteadas e direcionadas por chapas. Para o
sorteio das inscrições os(as) eleitores(as)/sindicalizados(as) deverão depositar
uma folha de bloco de papel com o registro de seu nome, centro e
departamento dentro das urnas referentes a cada chapa inscrita no pleito. O
registro deverá estar com a identificação completa do (as)
eleitores(as)/sindicalizados(as), ou seja, nome/sobrenome, centro e
departamento. Caso isso não seja feito, a pergunta será descartada. Ademais,
as perguntas devem ser objetivas e não ultrapassar o tempo previsto de 2
minutos. Caso contrário, a Comissão Eleitoral suspenderá o som do microfone
e, se continuar, desconsiderará a pergunta. Cada chapa terá 2 minutos para
responder à pergunta oral feita para chapa.
Duração: 36 minutos
As perguntas virtuais serão impressas e depositadas nas urnas
correspondentes à cada chapa. As perguntas serão sorteadas pela mediadora.
Os(as) eleitores(as)/sindicalizados(as) necessitam informar nome/sobrenome,
centro e departamento, além de indicar o número da chapa para qual a
pergunta foi direcionada. Caso isso não seja feito, a pergunta será descartada.
A mediadora terá até 1 minuto para ler cada pergunta e a chapa terá 2 minutos
para responder à pergunta virtual feita para chapa.
Duração: 27 minutos.

QUARTO BLOCO: encerramento com considerações finais de cada chapa

Cada chapa terá 5 minutos para fazer considerações finais.
Duração: 15 minutos
Total de duração do debate: 3 horas e 12 minutos, considerando leitura das
regras e sorteio, o total previsto é de até 3 horas 30 minutos, ou seja, das
9h30min às 13 horas.
SORTEIO:
De acordo com a combinações possíveis entre três números no sorteio, a
saber: 123, 132, 231, 213,312,321, faremos a ordem dos blocos.

