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PORTARIA n.º 014/2017 

 

DISPÕE SOBRE AS REGRAS PARA A CONDUÇÃO DO 

DEBATE ENTRE AS CHAPAS CONCORRENTES AO 

PLENÁRIO DO CRN-5 TRIÊNIO 2017-2020 A 

REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MAIO DE 2017. 

 

 

  I.     Seguindo a Resolução CFN Nº 564/2015, Capitulo X, Art. 100. Parágrafo único, o 

Conselho Regional dos Nutricionistas da 5º Região (Bahia e Sergipe), convocará debate 

entre as chapas concorrentes ao triênio 2017-2020, a se realizar no dia 03 de maio de 2017, 

no Auditório do DCV I - UNEB, das 19h00 às 21h02. 

 

II. O debate deve ser pautado pelos princípios de ética, decoro e civilidade. 

 

III. Participarão da mesa de debate, dois representantes de cada chapa, aos quais será 

concedido o direito à fala representando a chapa, de acordo com as regras de ordem 

de perguntas e respostas. 

 

IV. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo 

cassar a palavra, solicitar da plateia contenção em manifestações consideradas 

inoportunas, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar 

apropriados. 

 

V. O debate, a ser coordenado por mediador indicado pelo CRN-5, será subdividido 

em quatro blocos distintos, a saber: 

 

               a)         Exposição pelas chapas de suas propostas; 

               b)        Debate entre as chapas; 

               c)        Debate das chapas com o plenário; 

               d)        Considerações finais. 

   



 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edifício Centro Empresarial Eldorado, Sala 1001 - Stiep, Salvador-Ba 

 Tel: (71) 3237.5652 / 3032.6391 / 3033.0724   Fax: 3245.0753  Site: www.crn5.org.br    E-mail: crn5@crn5.org.br 

 

1º bloco – EXPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS DAS CHAPAS (30 minutos) 

 

1. A ordem das falas será definida em sorteio a ser realizado na presença das chapas. 

2. Cada chapa fará uma exposição de quinze minutos a respeito de suas propostas de 

trabalho, obedecendo a ordem definida em sorteio: 1º sorteado, seguido do 2º sorteado. 

 

3. Quando faltarem três minutos para o encerramento do prazo da fala, o mediador 

informará ao expositor o tempo que lhe falta. Novo aviso será dado a um minuto do 

encerramento. 

 

4. O mediador não permitirá que o tempo de dez minutos seja ultrapassado. 

 

 

  2º bloco – DEBATE ENTRE AS CHAPAS (30 minutos) 

 

1. Cada chapa poderá dirigir três perguntas à chapa concorrente. As perguntas serão feitas 

alternadamente e conforme a ordem das falas ocorridas no primeiro bloco; isto é, a 

chapa que falou em segundo lugar faz a sua primeira pergunta, e assim, 

sucessivamente. 

 

2. Cada pergunta deverá ser formulada em, no máximo, um minuto. 

 

3. Será concedido o tempo de quatro minutos para cada resposta.  Quando faltar um 

minuto para o encerramento do prazo da fala, o mediador informará ao expositor o 

tempo que lhe falta. Não será permitido ultrapassar o tempo máximo de quatro minutos. 

 

4. Não serão permitidas réplicas. 
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  3º bloco – DEBATE DAS CHAPAS COM O PLENÁRIO (50 minutos) 

 

1. O plenário encaminhará as perguntas à mesa, por escrito, mediante formulário 

fornecido pelo CRN-5. As perguntas poderão ser direcionadas a uma ou às duas 

chapas concomitantemente. Haverá 3 urnas para depósito das perguntas, identificadas 

como: Chapa 1, Chapa 2 e ambas as chapas.  

 

2. O mediador fará o sorteio das perguntas depositadas em cada uma das três urnas, 

seguindo a ordem de fala pré-definida no 1º bloco (1º sorteado e 2º sorteado), 

acrescido do quesito “ambas”, de modo a garantir igualdade de oportunidades para as 

chapas concorrentes em responder às perguntas formuladas pelo plenário. 

 

3. O público que estiver acompanhando o debate por meio virtual poderá enviar 

perguntas direcionadas a uma das chapas ou ambas as chapas. As perguntas enviadas 

através do streaming serão recebidas até o final do 2º bloco. As mesmas serão 

escolhidas aleatoriamente para resposta das chapas, seguindo os mesmos critérios 

supra citados em alternância com as perguntas depositadas nas urnas.  

 

4. Caso não haja perguntas em número suficiente para alternância, o mediador poderá 

optar por mesclar as perguntas enviadas por meio virtual com as depositadas nas 

urnas.  

 

5. A Comissão Eleitoral fara a análise prévia para atestar a pertinência de cada pergunta 

sorteada (em urna ou streaming), antes da leitura e direcionamento à chapa.  

 

6. Cada resposta deverá ser dada em cinco minutos, no máximo. Quando faltar um 

minuto para o encerramento do prazo da fala, o mediador informará ao expositor o 

tempo que lhe falta. Não será permitido ultrapassar o tempo máximo de cinco 

minutos. 

 

7. Cabe salientar que não haverá limite quanto ao número de perguntas formuladas, 

porém a execução das mesmas pelo mediador terá como fator limitante o tempo de 

duração deste bloco. 
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4º bloco – CONSIDERAÇÕES FINAIS (10 minutos) 

 

1. O mediador concederá a palavra às chapas concorrentes, seguindo a ordem de 

exposição definida no 1º bloco (1º sorteado e 2º sorteado), para suas considerações 

finais. 

 

2. Será destinado a cada chapa o tempo máximo de cinco minutos. Quando faltar um 

minuto para o encerramento do prazo da fala, o mediador informará ao expositor o 

tempo que lhe falta. Não será permitido ultrapassar o tempo máximo de cinco minutos. 

 

 

 

 

Salvador, 27 de abril de 2017. 
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