
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL

DEBATE ELEITORAL ENTRE CANDIDATOS AO SENADO

Dia: 18/09

Horário de chegada dos candidatos ao local do debate: 13h30 (para sorteios e atendimento à imprensa)

Início do debate: 15h

Duração prevista para o debate: das 15h às 18h, com intervalo de 10 minutos.

Local:  auditório do IFSC Jaraguá do Sul (Av. Getúlio  Vargas,  830, Centro – em frente  ao Angeloni
“novo”, próximo à Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul)

Público do debate: Alunos de cursos técnicos e de graduação do IFSC, além de servidores (professores e
técnicos-administrativos) da instituição. A imprensa também estará convidada a acompanhar o debate.

Debate dividido em sete momentos:

1º momento) Considerações iniciais: cada candidato poderá introduzir sua participação no debate.
- Ordem das apresentações: sorteio às 13h30.
- Tempo para considerações: até 1 minuto para cada candidato.

2º momento) Organizadores do debate fazem uma pergunta comum (igual) a todos os candidatos.
- Tema: propostas para a educação profissional e tecnológica.
- Ordem das respostas: sorteio às 13h30.
- Tempo para pergunta: até 1 minuto.
- Tempo para cada resposta: até 2 minutos para cada candidato.
- O candidato poderá pedir para repetir a pergunta.

3º momento)  Alunos do IFSC fazem perguntas aos candidatos  e cada resposta  é  comentada por um
segundo candidato.
- Tema: livre, sendo que as perguntas serão diferentes para cada candidato.
- Será realizada uma pergunta a cada candidato.
- Um segundo candidato (escolhido por sorteio e diferente daquele que respondeu à pergunta) poderá
realizar comentários sobre a pergunta e a resposta anteriores.
-  Alunos  deverão  elaborar  questões  e  enviar  aos  organizadores  do  debate  até  o  dia  16/09.  Os
organizadores  selecionarão  questões  (em  número  equivalente  à  quantidade  de  candidatos)  que  não
contenham conteúdos agressivos/vulgares e sortearão as perguntas entre os candidatos no momento do
debate.  O texto das perguntas selecionadas (em número equivalente à quantidade de candidatos) será
entregue aos candidatos às 13h30 no dia do debate.
- Ordem das respostas: sorteio às 13h30.
-  Ordem dos  comentários:  sorteio  às  13h30, evitando  que  o  comentário  seja  realizado  pelo  mesmo
candidato que responderá a pergunta.
- Caso o aluno autor da pergunta esteja presente, será dada a oportunidade ao próprio aluno para realizar a
pergunta.
- Caso o número de perguntas recebidas seja menor que o número de candidatos participantes do debate,
os  organizadores  elaborarão  questões  para  suprir  a  falta  de  perguntas  e  permitir  o  sorteio  entre  os
candidatos.



- Tempo para pergunta: até 1 minuto para cada aluno.
- Tempo para resposta: até 2 minutos para cada candidato.
- Tempo para comentário: até 1 minuto para cada candidato.

4º momento) Candidatos perguntam entre si.
- Tema: Livre.
- Os candidatos presentes realizarão perguntas entre si, sendo que cada candidato realizará apenas 1 (uma)
pergunta.
- Cada candidato pode ser perguntado apenas 1 (uma) vez, sendo que o autor da pergunta é livre para
escolher o candidato ao qual irá direcionar sua questão.
- Ordem dos candidatos que irão perguntar: sorteio às 13h30.
- Etapas e tempos: pergunta (1 minuto), resposta (2 minutos), réplica (1 minuto) e tréplica (1 minuto)

5º momento) INTERVALO, com duração de 10 minutos.

6º momento) Servidores fazem perguntas aos candidatos  e cada resposta é comentada por um segundo
candidato.
- Tema: livre, sendo que as perguntas serão diferentes para cada candidato.
- Será realizada uma pergunta a cada candidato.
- Um segundo candidato (escolhido por sorteio e diferente daquele que respondeu à pergunta) poderá
realizar comentários sobre a pergunta e a resposta anteriores.
-  Servidores deverão  elaborar  questões  e  enviar  aos  organizadores  do  debate  até  o  dia  16/09.  Os
organizadores  selecionarão  questões  (em  número  equivalente  à  quantidade  de  candidatos)  que  não
contenham conteúdos agressivos/vulgares e sortearão as perguntas entre os candidatos no momento do
debate.  O  texto  das  perguntas  selecionadas  (em  número  equivalente  à  quantidade  de  candidatos
confirmados) será entregue aos candidatos às 13h30 no dia do debate.
- Ordem das respostas: sorteio às 13h30.
- Ordem dos comentários: sorteio às 13h30.
- Caso o  servidor autor da pergunta esteja presente, será dada a oportunidade ao próprio  servidor  para
realizar a pergunta.
-  Caso  o  número de  perguntas  recebidas  seja  menor  que  o  número de candidatos,  os  organizadores
elaborarão questões para suprir a falta de perguntas e permitir o sorteio entre os candidatos.
- Tempo para pergunta: até 1 minuto para cada servidor.
- Tempo para resposta: até 2 minutos para cada candidato.
- Tempo para comentário: até 1 minuto para cada candidato.

7º momento) Considerações finais: cada candidato poderá finalizar sua participação no debate.
- Ordem das considerações: sorteio às 13h30.
- Tempo para considerações: até 1 minuto para cada candidato.

Pedidos de resposta

Os pedidos de resposta poderão ser encaminhados pelos candidatos (ou respectivos assessores/suplentes)
para a Comissão Organizadora durante o debate. A comissão verificará o teor do pedido e deliberará sobre
o direito de resposta. O tempo das respostas desta natureza terão o tempo de 1 minuto.

Panfletagem e pedidos de voto

Não será permitida a distribuição de material eleitoral (adesivos, flyers, folders, etc) no câmpus do IFSC
em Jaraguá do Sul. Também não será permitida a divulgação de cartazes, banners ou faixas do candidato,
inclusive por parte do público/plateia presente.



Os únicos  modos de  propaganda/divulgação permitidos  serão:  (1) a  conversa com a imprensa;  (2)  a
participação no debate;  e (3) o uso, por parte do candidato e de seus assessores/suplentes, de roupas e
acessórios com informações sobre a campanha do candidato.

Comissão organizadora do debate

- Daniel Augustin Pereira
- Caroline Souza
- Kênia Gaedtke
- Giana Carla Laikovski
- Juliana de Souza

Contato com a comissão organizadora: jornalismo.jar@ifsc.edu.br.

mailto:jornalismo.jar@ifsc.edu.br

