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COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL
NOTA DE ESCLARECIMENTO
CANCELAMENTO DO DEBATE NO CAMPUS PATOS
A Comissão Eleitoral Central vem, por intermédio desta, esclarecer os fatos que motivaram o
cancelamento do debate entre os candidatos ao cargo de reitor do IFPB no campus Patos.
O debate é um evento onde os candidatos, de forma amigável, expõem as suas idéias e são
questionados sobre futuras ações para sua gestão.
A Comissão Eleitoral Central estabeleceu regras, juntamente com os candidatos ao cargo de
Reitor do IFPB, para a realização dos debates nos 10 campi do instituto. Durante a semana de
05 de Maio de 2014 a 09 de Maio de 2014 foram visitados os 5 campi do eixo oeste, levando à
comunidade acadêmica este evento de importante significância para o processo eleitoral.
Por ser um debate organizado pela Comissão Eleitoral Central, unicamente visando à
apresentação das idéias dos candidatos nos campi do IFPB, este pode ser interrompido a
qualquer momento pela própria Comissão, caso as normas estabelecidas forem
descumpridas.
Após os acontecimentos do segundo bloco do debate, no campus Patos, a Comissão Eleitoral
Central reuniu-se durante o intervalo, e tomou a decisão de interromper o evento por
entender que os ânimos, tanto dos candidatos, quanto da platéia, estavam acirrados. Logo,
visando à preservação da imagem dos candidatos, da platéia e do IFPB, o entendimento da
Comissão foi o de cancelar, imediatamente, o evento, após ser concedido o direito de
resposta para todos os candidatos.
A Comissão Eleitoral Central pede a compreensão de todos, principalmente aqueles que
fazem parte do campus Patos, pela interrupção inesperada do evento.
O processo de consulta para a escolha do Reitor da nossa instituição para os próximos 4 anos
é uma conquista de todos nós, e fortalece a democracia. Pedimos para todos aqueles que
fazem parte dos 3 segmentos do IFPB (docentes, TA´s e discentes) sejam cautelosos e
respeitosos com o processo de consulta, assim como com os colegas de trabalho, afinal de
contas, somos uma instituição de ensino e temos o dever de dar o exemplo para a sociedade.
Após o processo de consulta, todos nós voltaremos com as atividades normais, mais maduros,
responsáveis e com o compromisso de, juntos, fazer a nossa instituição crescer e ter o
reconhecimento da população.
João Pessoa, 09 de Maio de 2014.
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