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COMUNICADO Nº 07/2020 
 

A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO CÂMPUS CATANDUVA, instituída pela Resolução nº 

32, de 18 de agosto de 2020, e com base no Decreto nº. 6.986, de 20 de outubro de 2009, 

COMUNICA: 

 
1. Após reunião entre a Comissão Eleitoral Local do Campus Catanduva e os candidatos ao cargo de diretor 

geral, Daniel Correa Lobato e Marcelo Velloso Heeren, definiu-se o regramento para os dois debates 

eleitorais a serem realizados durante o período de campanha conforme abaixo. 

 

Cada debate será subdividido em quatro blocos distintos, a saber: 

I – Primeiro bloco: Apresentação dos candidatos; (Duração de 3 minutos para cada candidato) 

II – Segundo bloco: Perguntas entre os candidatos; (respostas de 2 minutos e 30 segundos para cada 

pergunta sendo duas perguntas para cada candidato) 

III – Terceiro bloco: Perguntas do público e; (respostas de 2 minutos e 30 segundos para cada pergunta 

sendo quatro perguntas que serão respondidas pelos dois candidatos) 

IV – Quarto bloco: Considerações Finais. (Duração de 3 minutos para cada candidato) 

 

Obs: As perguntas feitas pelo público serão realizadas através de uma planilha do google forms onde 

serão listadas e numeradas para sorteio. 

 

2. As datas definidas para os debates foram: 

- primeiro debate dia 28/09/2020 as 14h. 

- segundo debate dia 09/10/2020 as 19h. 

 

3. Os debates serão transmitidos pela plataforma teams onde o link será enviado em breve e estará 

disponivel no site do campus Catanduva. 

 

4. Os *Planos de Gestão* dos candidatos podem ser encontrados através do link 

https://ctd.ifsp.edu.br/component/content/article?id=1076. 

 

5. A *votação será on-line*, mas haverá plantão da CEL no _campus_ nos dias de votação para atender 

quem não tenha equipamento ou tenha problemas com a conexão. 

 

6. É *obrigatório ter o e-mail institucional* habilitado para poder votar, segundo normas da CEC, 

expressas no Código. Caso você ainda não o tenha, se informe com a Coordenação do seu curso ou 

com sua chefia imediata. 

 

7. A Comissão Eleitoral Local do Campus Catanduva ressalta que todas as iformações referentes ao 

processo eleitoral 2020 bem como as *regras da campanha* para Diretores Gerias e Reitores podem ser 

verificadas através do link https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/1715.   

 

8. *Orientações para apoiadores* 

Reafirmamos que não utilizem meios institucionais para declaração de apoio e para campanha de 

candidato. Incluindo grupos de e-mails que sabidamente usamos com fins institucionais e acadêmicos, 

como Informes, NDEs, Colegiados, Conselhos, Comitês. Especialmente aqueles destinados a disciplinas, 

que são reservados para discussões e materiais de aulas.  

Toda a comunicação de campanha por meio institucional deve ser mediada pela CEL, conforme *Código 

Eleitoral*.  

 

https://ctd.ifsp.edu.br/component/content/article?id=1076
https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/1715
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Ambas as candidaturas foram orientadas a advertir seus apoiadores da boa conduta eleitoral. 

Comunicações de candidaturas e apoiadores _por_ meios pessoais _para_ meios pessoais, com respeito, 

estão liberadas. Qualquer comunicação realizada em atividade acadêmica síncrona está proibida, com 

exceção daquelas mediadas pela CEL. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Catanduva - SP, 22 de setembro de 2020. 

 

 

   
 

Welington Ricardo Coelho 

Presidente da Comissão Eleitoral Local – Câmpus Catanduva - 2020 

 


