
 

REGRAS DO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS À PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENHOR 

DO BONFIM-BA 

 

Promoção: Programa Escola Verde – Universidade Federal do Vale do São Francisco e parceiros  

Temas centrais do debate: Educação e Meio Ambiente  

Mediador: Cosme Bonfim 

Data do debate: 28/09/2016  

Horário: das 16:00h às 18:40h 

Local: Auditório da Univasf/Senhor do Bonfim  

Comissão Julgadora de Recursos: Dra. Laís Feitosa Machado; Dra. Virgínia Farias Pereira de 

Araújo; Dr. Pedro Ricardo da Cunha Nóbrega.  

 

 Debate transmitido ao vivo pela Rádio Rainha FM.  

 O Sorteio da ordem das falas dos candidatos e a entrega das Senhas de Entrada serão feitos 

no dia 29/09, as 15:00h, na Sala de Reuniões da UNIVASF/Senhor do Bonfim - BA, com a 

presença dos candidatos ou seus representantes.  

 Não serão permitidas ofensas pessoais, uso de palavras de baixo calão e ataques à dignidade 

dos candidatos.  

 Recursos dos candidatos para direito de resposta durante o debate serão avaliados pela 

Comissão Julgadora no ato do pedido. 

 Não será permitido o uso de bandeiras, gritos, apitos, buzinas, carros de som, distribuição de 

panfletos, faixas, ou qualquer tipo de manifestação que prejudique o silêncio necessário para o 

andamento dos trabalhos e à cobertura que será dada pela Rádio Rainha FM, imprensa e 

mídia local. 

 A plateia poderá se manifestar moderadamente, após as falas dos candidatos, exclusivamente 

através de aplausos. 

 Cada candidato poderá convidar até 15 (quinze) pessoas para participar do Debate, através de 

senhas disponibilizadas para cada candidato no dia 28/09. 

 Os candidatos deverão instruir seu público convidado quanto às regras do evento. 

 Por ser a UNIVASF uma instituição de ensino e por estar em período letivo, à perturbação do 

silêncio, o uso do carro de som e a propaganda eleitoral são expressamente proibidas. 

 Serão disponibilizados papel e caneta para os representantes da sociedade civil presentes, 

para elaboração de suas perguntas para os candidatos responderem na 3ª Etapa. Junto da 

pergunta deverá constar o nome do representante presente. 

  



1ª ETAPA – Das 16:00h às 16:10hs 

 Abertura dos trabalhos (Iniciativa do Projeto Escola Verde - UNIVASF) 

 Apresentação do evento  

 Formação da mesa (Convocação dos quatro candidatos) 

2ª ETAPA – Das 16:10h às 16:25h  

 Explicação das regras da 2ª ETAPA. (cerca de 3 min) 

 Apresentação dos candidatos pela ordem previamente estabelecida – 03 minutos para cada 

candidato. (cerca de 3 min por candidato: 12 min total)  

3ª ETAPA – Das 16:25h às 17:05h 

 Explicação das regras da 3ª ETAPA. (cerca de 1 min) 

 Todos os candidatos respondem as mesmas perguntas: uma da Coordenação do evento; uma 

da comunidade acadêmica de Senhor do Bonfim; e uma da sociedade civil presente. As duas 

últimas serão sorteadas e analisadas pela Comissão Julgadora antes da leitura pública. 

Candidatos respondem as perguntas seguindo a ordem previamente estabelecida. Até 01 

minuto para cada pergunta sorteada e até 03 minutos para cada resposta.  
(cerca de 3 min por candidato: 12 min total) 

INTERVALO – 5 min 

4ª ETAPA – Das 17:10h às 17:45h 

 Explicação das regras da 4ª ETAPA. (cerca de 1 min) 

 Nesta etapa, para formulação de cada pergunta será sorteado um tema (Educação, Saúde, 

Saneamento Básico, Infraestrutura, Segurança, Crise Econômica, Agricultura, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Social). 

 Candidato faz pergunta a candidato. Seguindo a ordem previamente estabelecida – 1,5 

minutos cada pergunta, 03 minutos a resposta, 01 minuto a réplica, 01 minuto a tréplica. O 

mesmo candidato não pode ser perguntado seguidamente antes de todos os demais já terem 

sido perguntados. 

INTERVALO – 5 min 

5ª ETAPA – Das 17:50h às 18:25h 

 Explicação das regras da 5ª ETAPA. (cerca de 1 min) 

 Candidato faz pergunta a candidato (tema livre). Seguindo a ordem previamente estabelecida – 

1,5 minutos cada pergunta, 03 minutos a resposta, 01 minuto a réplica, 01 minuto a tréplica. O 

mesmo candidato não pode ser perguntado seguidamente antes de todos os demais já terem 

sido perguntados. 

6ª ETAPA – Das 18:25h às 18:37h 

 Explicação das regras da 6ª ETAPA. (cerca de 1 min) 

Encerramento. 03 minutos para considerações finais de cada candidato. Seguindo a ordem 

previamente estabelecida. (cerca de 3 min por candidato: 12 min total) 

7ª ETAPA  

 Assinatura de Termo de Compromisso, para cada candidato, em desenvolver esforços para a 

promoção da Educação Ambiental no município, caso seja eleito. Seguindo a ordem 

previamente estabelecida. 


