
 COMUNICADO Nº 14 – DEBATE AO VIVO ENTRE CANDIDATURAS A 

PRESIDENTE DA ANAFE 

A Comissão Eleitoral da ANAFE - Associação Nacional dos Advogados 

Públicos Federais, após reunião com as Chapas que concorrem à Diretoria 

da ANAFE, vem informar o seguinte: 

 

1 – Será realizado Debate Eleitoral ao vivo, com acesso fechado por meio 

de link entre candidata e candidato a Presidente da ANAFE no dia 27 de 

setembro de 2022, às 19:30, com mediação realizada pelo Presidente da 

Comissão Eleitoral; 

2 – Os segmentos serão: Abertura, Perguntas externas dos Associados e 

Associadas a Candidata e Candidato, Perguntas recíprocas entre Candidata 

e Candidato, e Considerações Finais, segundo a seguinte dinâmica: 

Abertura: após sorteio da ordem de início, cada candidato fará 
considerações livres por 3 (três) minutos; 

Perguntas externas: seguindo a ordem de alternância definida no 
primeiro bloco, os candidatos disporão de 2 (dois) minutos para 
responder a uma mesma pergunta apresentada pelo mediador. O tempo 
reservado para este bloco, 30 (trinta) minutos, permitirá a formulação 
de 6 (seis) perguntas ou bloco de perguntas agrupadas por afinidade;  

Perguntas recíprocas: seguindo a ordem de alternância definida no 
primeiro bloco, os candidatos disporão de 1 (um) minuto para pergunta, 
a ser respondida pelo 2 (dois) minutos, com réplica e tréplica de (1) um 
minuto. O tempo reservado para este bloco, 20 (vinte) minutos, 
permitirá a formulação de 6 (seis) perguntas ou bloco de perguntas 
agrupadas por afinidade; 



Considerações finais: seguindo a ordem de alternância definida no 
primeiro bloco, cada candidato fará considerações livres por 3 (três) 
minutos; 

3 – As perguntas externas poderão ser encaminhadas pelos associados até 

o momento do final das considerações iniciais de cada candidato(a) por 

meio do e-mail imprensa@anafenacional.org.br; 

4 – A comissão eleitoral irá agrupar eventuais perguntas similares em blocos 

de afinidade para apresentação aos candidatos. Ante eventual 

impossibilidade de serem realizada todas as perguntas no tempo reservado 

ao respectivo bloco, serão elas encaminhadas as chapas para oportunizar a 

resposta aos associados” 

5 – O debate será assistido dentro da Área do(a) Associado(a) da ANAFE 
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