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REGRAS PARA DEBATE PARA ELEIÇÃO DA DIREÇÃO DO CCS
A Comissão Eleitoral, responsável pela consulta para escolha de
Diretor e Vice-diretor do CCS estabelece as regras para o Debate.
O debate será realizado em 3 dias, a fim de permitir o diálogo da
chapa única inscrita com os STAES, Docentes e Discentes da comunidade
acadêmica do CCS. Cada debate será dividido em duas partes:
1.
chapa única;
2.

A primeira parte envolverá apenas os candidatos da
A

segunda

parte

envolverá

toda

a

comunidade

acadêmica.
Orientações para primeira parte do debate:
Perguntas terão o tempo de duração de 2 minutos e as
respostas de até 5 minutos;
•

A ordem das perguntas será definida pela Comissão
eleitoral de acordo com a ordem de recebimento por correio eletrônico
(eleicoes.ccs@contato.ufsc.br);
•

Os temas sugeridos para o debate serão:
•

Fortalecimento do SUS;

•

CCS sustentável;

•

Ensino, Pesquisa e Extensão;

•

Gestão Transparente, Democrática e Participativa;

•

Compromisso Institucional e ética.

Orientações para segunda parte do debate:

Será destinado o tempo total de 30 minutos para realizar
perguntas à chapa;
•

Perguntas terão o tempo de duração de 2 minutos e as
respostas de até 5 minutos;
•

•

As perguntas poderão ser realizadas oralmente ou

escrita (chat);
Será realizada pela Comissão Eleitoral uma triagem das
perguntas escritas, visando restringir cunho ofensivo aos envolvidos e
desvios dos temas relacionados à consulta para escolha de Diretor e
Vice-diretor do CCS;
•

As perguntas que forem elaboradas pela comunidade
serão destinadas à chapa inscrita, na ordem de recebimento e no
quantitativo possível dentro do tempo disponível.
•

No final do debate, a chapa terá 5 minutos para
considerações finais.

Florianópolis, 25 de outubro de 2020.
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