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ABERTURA (5') 
 
A Comissão Eleitoral está iniciando, neste momento, às 9h30 o debate entre a Candidata e o Candidato 

à Direção do INCQS/2021, que será dividido em quatro blocos. 

 

REGRAS PARA O DEBATE 
 

a) A apresentação inicial da Candidata Karen Friedrich e do Candidato Antonio Eugenio de Almeida 

se dará por ordem de inscrição.  

 

b) A partir das 8h até às 9h, a Comissão Eleitoral receberá pelo e-mail 

grupo.eleitoral@incqs.fiocruz.br as perguntas para o debate.  

 

c) Serão consideradas as perguntas enviadas pelo e-mail institucional do INCQS (@incqs.fiocruz.br). 

Cada pessoa poderá enviar o número de perguntas que desejar, desde que formuladas apenas uma 

por e-mail com no máximo três linhas. Só será considerada válida uma pergunta por e-mail.   

 

d) As perguntas recebidas serão impressas pela Comissão Eleitoral e cada uma delas receberá um 

número. Neste momento, os números das perguntas correspondentes serão então colocados em 

uma urna para sorteio. O sorteio será transmitido em tempo real. 

 

e) As perguntas não poderão ser dirigidas a Candidata nem ao Candidato especificamente. 

 

f) Todo processo poderá ser acompanhado por um fiscal, caso a Candidata ou o Candidato assim 

entendam. 

 

g) Não serão consideradas as perguntas que ataquem pessoalmente a Candidata e o Candidato ou que 

afetem negativamente a imagem da Instituição.  

 

 

 

 
ELEIÇÃO - quadriênio 2021 / 2025 

 
DEBATE VIRTUAL 

Dia 20/05/2021 
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INÍCIO: 9h30 
 
1° BLOCO - Apresentações iniciais - (20') 

 

A Candidata Karen Friedrich e o Candidato Antonio Eugenio de Almeida terão dez minutos para as 

apresentações iniciais. 

 

 

2° BLOCO - Perguntas diferentes para a Candidata Karen Friedrich e para o Candidato Antonio 

Eugenio de Almeida. (18 ') 

 

a) Iniciará com o Candidato Antonio Eugenio de Almeida. A Comissão Eleitoral sorteará e a Candidata 

Karen Friedrich e o Candidato Antonio Eugenio de Almeida responderão alternadamente a três 

perguntas diferentes, em três minutos cada.  

 

 

3° BLOCO - Perguntas iguais para a Candidata Karen Friedrich e para o Candidato Antonio Eugenio 

de Almeida. (18') 

 

a) Iniciará com a Candidata Karen Friedrich. A Comissão sorteará três perguntas, que serão respondidas 

pela Candidata Karen Friedrich e pelo Candidato Antonio Eugenio de Almeida alternadamente, em três 

minutos cada.  

 

 

4° BLOCO- Perguntas entre candidatos (12') 

 

a)  Iniciará com o Candidato Antonio Eugenio de Almeida. O Candidato fará uma pergunta a Candidata 

no tempo de até um minuto. A resposta será dada em até três minutos. O Candidato que perguntou, terá 

direito à réplica de até dois minutos. Depois a Candidata Karen Friedrich fará o mesmo procedimento 

com o Candidato Antonio Eugenio de Almeida. 

 

 

ENCERRAMENTO (10') 
 

a) -Iniciará com a Candidata Karen Friedrich. A Candidata Karen Friedrich e o Candidato Antonio 

Eugenio de Almeida terão até cinco minutos para concluir suas participações no debate virtual. 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão Eleitoral 

grupo.eleitoral@incqs.fiocruz.br 

 


