
NOTA DE ESCLARECIMENTO - N° 01

A Comissão Especial responsável pela consulta para escolha de Reitor e Vice-Reitor da

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, quadriênio 2015-2019, vem a público

prestar esclarecimentos acerca dos acontecimentos ocorridos durante o debate de hoje,

01 de abril, no Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade

(CETENS), conforme Art. 6°, item 1, do EDITAL DE CONSULTA PARA ESCOLHA

DE REITOR E VICE-REITORDA UFRB - 2015 - 2019.

NOTA

./ Considerando-se que o documento divulgado por esta Comissão, denominado de

Regras para os debates entre os candidatos à Reitoria da UFRB - 2015-2019,

visa orientar o debate e não prever toda e qualquer situação;

./ Considerando-se que o mediador ao início do debate leu e esclareceu todas as

regras dispostas, salientando a necessidade de identificação da pessoa

responsável pela pergunta direcionada aos candidatos;

./ Considerando-se que o mediador em vários momentos do debate reiterou a

importância da participação dos presentes com perguntas feitas oralmente ou

escritas;

./ Considerando-se que só há debate se ambas as chapas e seus simpatizantes e

apoiadores estiverem dispostos ao diálogo;



A Comissão Especial ratifica a decisão dos seus representantes presentes na

organização do debate, pois acredita que não é possível haver um debate efetivo sem a

participação da comunidade com questões para ambos os candidatos. Dessa forma,

havendo perguntas direcionadas apenas para uma das chapas, entende-se que o debate

não deve prosseguir, pois se torna tendencioso, passando para uma mera arguição do

candidato/ chapa.

Além disso, a identificação da pergunta é condição importante para evitar

excessos e desrespeitos para com os candidatos, bem como fortalece o debate

democrático. Pois se entende que o anonimato não permite conhecer o emissor da

pergunta e, portanto, a avaliação da pertinência desta pela comunidade.

Cruz das Almas, O1 de abril de 2015.

Comissão Especial,

A-~ Silveira Maia

Elielson Lima Aquino

GiV~~~ Oliveira


