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NORMAS PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATO À

ELEIÇÃO PARA CHEFIA DE DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS IFG – CÂMPUS ITUMBIARA

CANDIDATO: Leonardo Magalhães de Castro

O momento de apresentação de propostas do candidato a ser eleito para a Chefia de Departamento de Áreas Acadêmicas do

Câmpus Itumbiara do Instituto Federal de Goiás será dividido nas seguintes etapas, conforme Portaria n° 23/2020:

1. Apresentação do candidato:

a. O candidato terá até cinco minutos para se apresentar ao Colegiado.

2. Apresentação das propostas do plano de trabalho:

a. A exposição do plano de trabalho ocorrerá de forma individual, pelo próprio candidato, com o

tempo limite de vinte minutos.

3. Resposta aos questionamentos formulados pelos presentes (tempo limite: 1h):

a. As perguntas serão formuladas por qualquer membro do Colegiado, que poderão ser

enviadas via Chat ou feitas de forma verbal, por ordem de inscrição;

b. As perguntas poderão versar sobre qualquer tema educacional, plano de trabalho, gestão,

ensino, pesquisa, extensão;

c. As perguntas serão limitadas ao número de uma (01) por pessoa.

d. As perguntas serão avaliadas pela Direção Geral e as que possam gerar margem à

interpretação negativa, que ofendam a moral ou que sejam consideradas impróprias serão

indeferidas;

e. O questionamento será respondido pelo candidato;

f. O candidato terá o tempo de até três (03) minutos para responder cada questionamento;

g. As perguntas lançadas no Chat serão feitas aos candidatos pelo interlocutor do debate.

4. Considerações finais:

a.O candidato terá o tempo de três minutos para fazer suas considerações finais.

OBS: Durante todo o debate, não será permitido manifestações de apreço ou desapreço a qualquer um dos candidatos, bem como

a manifestação (fala/questionamento) por parte de nenhum dos ouvintes.

(assinado eletronicamente) 

MARCOS ANTÔNIO ARANTES DE FREITAS

Diretor-Geral do Câmpus Itumbiara do IFG
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