
Circular CBCa 018/2020
Curitiba, 22 de abril 2020.

Aos candidatos na eleição para a Comissão de Atletas,

Assunto: Regras das entrevistas via redes sociais

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem, através da Comissão Eleitoral formada
para o processo da eleição da Comissão de Atletas, inova com mais um mecanismo para dar
visibilidade e voz aos candidatos. A entidade lança de forma inédita a entrevista individual com
os postulantes as vagas representativas dos atletas. Sendo assim o processo das rodadas de
entrevistas foi baseado no formato utilizado por emissoras de televisão para entrevista com
candidatos a cargos de prefeitos, governadores e presidentes, procedimento que observa as
seguintes regras: 

1 - Regras para o sorteio 

1.1 – No dia 22 de abril às 19h00, será realizada uma transmissão ao vivo através
das redes sociais da Canoagem Brasileira, em que o nome dos candidatos será apresentado de
forma  transparente,  em  papéis,  antes  destes  serem  fechados  para  respectivo  sorteio  de
horários. 

1.2 – As datas para as entrevistas serão realizadas a partir do dia 23 até o dia 28
de abril, em dois horários, às 19h00 e às 20h00 para os candidatos das modalidades: Canoagem
Velocidade,  Canoagem Slalom e  Paracanoagem que  contam com mais  de  01  (uma)  pessoa
inscrita. Já no dia 29 de abril serão três horários, às 19h00, 20h00 e 21h00, no qual será aberto
para  as  modalidades  com  um  representante  somente  na  eleição,  sendo  assim  eles  não
participam do sorteio de horários e já terão a sua definição na tabela disposta no item 1.3. Os
números serão: 13 para a Canoagem Descida, 14 para Canoagem Maratona e a 15 Canoagem
Oceânica. 

1.3 – A ordem numérica das entrevistas para a organização do sorteio funcionará
da seguinte forma: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
23/04 23/04 24/04 24/04 25/04 25/04 26/04 26/04 27/04 27/04 28/04 28/04 29/04 29/04 29/04
19h00 20h00 19h00 20h00 19h00 20h00 19h00 20h00 19h00 20h00 19h00 20h00 19h00 20h00 21h00

1.4 – Após a escolha, os candidatos serão informados da data agendada para sua
entrevista, o mesmo deverá confirmar sua participação. Em caso de desistência ou não
aceitação das regras a transmissão prevista no dia será cancelada. 



2 – Questões técnicas da entrevista ao vivo 

2.1  –  A  entrevista  ao  vivo  será  feita  através  das  redes  sociais  da  Canoagem
Brasileira,  via Facebook e Instagram no horário determinado pela Comissão Eleitoral,
com início da transmissão no horário pontual marcado. 

2.2 – A entidade poderá optar em transmitir ao vivo somente por um meio de
rede  social  por  motivos  técnicos,  entretanto,  outras  plataformas  alternativas
eventualmente adotadas devem observar prévia publicação de horário informando o seu
respectivo meio de transmissão e detalhes técnicos pertinentes para acesso. 

2.3 – O candidato será entrevistado pelo jornalista Fábio Canhete, assessor de
imprensa  da  Confederação  Brasileira  de  Canoagem  –  CBCa,  sendo  que  o  referido
profissional  entrará  em  contato  30  minutos  antes  do  início  da  transmissão  com  o
candidato, objetivando ajustar os detalhes técnicos da entrevista. 

2.4 – Em caso de o candidato ter aceitado participar e concordado com as regras,
mas no horário ele não comparecer, a transmissão ao vivo será aberta normalmente
informando  o  não  comparecimento  do  candidato  agendado.  Neste  caso,  havendo
alguma justificativa enviada para a Comissão Eleitoral, ela será lida no horário disposto
ao candidato. 

3 – Decorrer da transmissão ao vivo

3.1 – A duração prevista para cada candidato será de 20 minutos, sendo divididas
nos seguintes blocos: 

3.1.1 – Serão 2 (dois) minutos para a apresentação pessoal do candidato.
3.1.2 – A Comissão Eleitoral  elaborou perguntas  prévias para todos os

candidatos que seguem dispostas no item 4, ao todo serão 10 (dez) minutos para
perguntas e respostas.

3.1.3 –  Também  será  viabilizada  a  abertura  de  perguntas  vindas  dos
participantes das transmissões ao vivo,  resposta que tem o tempo de 5 cinco
minutos,  podendo ser reduzido e dividido em caso de necessidade de réplica e
tréplica.

3.1.4 – No  final o candidato poderá fazer suas considerações finais no
tempo de até 3 (três) minutos.

3.2  –  O  cronômetro  da  entrevista  será  regulado  pelo  entrevistador  da
transmissão ao vivo que aparecerá de modo visível para que os participantes possam
acompanhar os respectivos tempos.



3.3 – Críticas pessoais e interpelações jocosas contra a entidade ou o candidato
são expressamente vedadas, situações que uma vez detectadas pelo entrevistador ou
reclamadas pelo entrevistado são passiveis de imediata interrupção na entrevista, com
consequente  seguimento  para  outra  pergunta,  ou  até  mesmo  encerramento  da
transmissão.

 
4 – Perguntas prévias

4.1 – Foram definidas perguntas aos candidatos feitas pela Comissão Eleitoral da
entidade, elas foram elaboradas de maneira que todos tenham chances de expor suas
pretensões na sua participação para ser membro da Comissão de Atletas, são elas: 

(01)  Como  você  entende  a  função  do  atleta  nas  tomadas  de  decisões  da
entidade?

(02) Como você avalia a valorização dos atletas em todas as esferas do esporte?
(03) Qual é a maior necessidade do atleta na atualidade?
(04) Como você vislumbra o cenário esportivo em momento adverso como será

pós pandemia e o que o atleta pode representar para uma mudança de conceitos, rotina
e vida?

(05) Quais são as capacidades que você entende ser importante para um atleta
assumir a função na comissão de atletas?

(06) Como você vê a Canoagem hoje e como poderemos estar em 2024?

5 – Acervo

A transmissão ao vivo será salva e ficará disponível  através da plataforma do
Youtube  da  Confederação  Brasileira  de  Canoagem  –  CBCa
(youtube.com/canoagembrasileira),  desta forma o candidato poderá compartilhar em
suas redes sociais respectiva transmissão que será publicada on line em até 10 horas
após a sua transmissão. 
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