
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
COMISSÃO ELEITORAL

DELIBERAÇÃO N° 003/2022, DE 05 DE AGOSTO DE 2022.

A Comissão Eleitoral do Campus Niterói,

RESOLVE

Art. 1º Divulgar as normas e o calendário de debates da campanha eleitoral da consulta
para indicação dos cargos de Diretor(a)-Geral dos Campus Niterói do Colégio Pedro II,
no ano de 2022, na forma dos artigos subsequentes.

CAPÍTULO I

DO DEBATE

Art. 2º O debate ocorrerá no dia 09 de agosto de 2022 entre 12h e 13h.

Art. 3º O debate descrito no item anterior será organizado como discriminado abaixo:

ETAPA DURAÇÃO ATIVIDADE

I 10 minutos para apresentação Apresentação da proposta

administrativo-pedagógica

II 2 minutos para uma pergunta de cada
segmento da comunidade / 3 minutos totais
para a resposta do(a) candidato(a) a cada
pergunta realizada.

Perguntas da comunidade e
respostas do(a) candidato(a)

III 2 minutos para uma pergunta de cada

segmento da comunidade / 3 minutos totais

para a resposta do(a) candidato(a) a cada

pergunta realizada.

Perguntas (por escrito) da
comunidade e respostas do(a)
candidato(a)

IV 5 minutos para considerações finais Considerações finais

§1º Como só houve uma candidatura homologada, não haverá perguntas entre
candidatos(as).
§2º Na etapa II, será sorteado um membro de cada segmento, que deverá fazer, em até
dois minutos, uma pergunta a ser respondida pelo(a) candidato(a). As respectivas
respostas deverão durar no máximo três minutos.

§3º Na etapa III, será sorteada uma pergunta de cada segmento, encaminhada por
escrito, que deverá ser respondida pelo(a) candidato(a). As respectivas respostas
deverão durar no máximo três minutos

§4º O direito de resposta será dado apenas ao(à) candidato(a) se for citado(a) de forma
difamatória, caluniosa ou injuriosa, desde que solicitado à mesa condutora do debate,



e a concessão de tal direito ficará a critério da mesma, no tempo de um minuto.

§5º A Comissão Eleitoral poderá decidir por repetir alguma etapa da organização do
debate se julgar que há tempo hábil para realização do mesmo dentro do horário
previsto.

Art. 4º Os debates serão públicos e abertos a toda a comunidade escolar.

Art. 5º A Direção-Geral do Campus será oficialmente comunicada sobre a realização
dos debates por meio desta Deliberação, para que possa tomar as providências
necessárias ao bom andamento de suas atividades administrativas e pedagógicas.

Art. 6º A mesa debatedora será formada pelo(a) candidato(a), acrescida de um
mediador e um secretário, escolhidos e definidos pelos membros da Comissão
Eleitoral.

§1º. O mediador terá a função de organizar e coordenar os trabalhos durante o debate.

§2º. Ao secretário, caberá cronometrar a participação dos debatedores e assessorar o
mediador.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art. 8º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação e é válida única e
exclusivamente para esse processo.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022.

COMISSÃO ELEITORAL


