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ELEIÇÕES CCDF 2018 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS E ELEITORES 

 

QUEM SÃO OS CANDIDATOS? 

1. Os representantes da sociedade civil no CCDF são: 

a. indicados por instituições de arte e cultura;  

b. com atuação cultural mínima de 8 anos; 

c. residentes no DF há no mínimo 4 anos.  

2. Serão habilitados até 20 candidatos, divididos em 3 categorias:  

a. representante dos segmentos de arte e cultura 

b. representante de economia criativa  

c. representante de políticas afirmativas.  

3. Não pode ser candidato servidor da Secretaria de Cultura ou de Administração Regional 

do DF, nem ocupante de cargo de livre nomeação em gabinetes parlamentares e de 

lideranças partidárias. 

 

QUEM VOTA? 

1. Os representantes da Sociedade Civil nos Conselhos Regionais de Cultura são os 

eleitores. 

2. Para votar, os Conselheiros Regionais devem: 

a. comparecer ao 3
o
 Encontro dos CRCs, que ocorrerá nos dias 10 e 11/11/2018, 

no Museu Nacional; 

b. requerer sua habilitação em até 2 horas antes do horário previsto para as 

eleições, ou seja, até às 10h00 do dia 11/11/2018; 

c. portar documento de identificação oficial com foto; 

d. depositar seu voto em urna lacrada das 8h00 às 12h00 do dia 11/11/2018. 

 

COMO VOTAR? 

1. O voto é facultativo e secreto, podendo o eleitor votar em até 4 candidatos  

2. As cédulas serão depositadas em urna lacrada. 

3. Os candidatos poderão acompanhar a eleição e apuração dos votos, porém não será 

permitida boca de urna durante a eleição. 

 

4. Os fiscais indicados pelos candidatos poderão acompanhar a eleição e apuração dos 

votos, não sendo permitida boca de urna durante a eleição. 
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5. Encerrada a votação, a apuração dos votos será feita pelo CCDF, com apoio da 

Comissão Eleitoral. 

6. O processo eleitoral deve preencher 4 cadeiras de titulares e 4 cadeiras de suplentes.  

 

QUEM SERÃO OS ELEITOS?  

1. São eleitos os mais votados, respeitada a paridade de gênero e as vagas de representação 

da economia criativa e de políticas afirmativas.  

2. São considerados eleitos, se forma sucessiva: 

a. as 2 mulheres com maior número de votos, inscritas em quaisquer categorias; 

b. os candidatos com maior número de votos inscritos como representantes da 

economia criativa e das políticas afirmativas; 

c. os candidatos mais votados, tomado o total geral de votos,  

3. Obrigatoriamente serão eleitas 2 mulheres, independentemente do número de votos 

obtidos na eleição. 

4. Os candidatos que atendam aos requisitos de representação da economia criativa e de 

políticas afirmativas serão considerados eleitos ainda que obtenham menor número de 

votos que os demais candidatos.  

5. Não havendo candidatos de que tratam os itens 3 e 4, são eleitos os candidatos com o 

maior número de votos. 

6. São considerados suplentes os 4 candidatos com maior número de votos que não se 

elegeram para as cadeira titulares. 

7.  Em caso de empate, será realizado segundo turno por meio de votação em assembleia, 

logo após apuração dos votos, conduzido pelo CCDF.  

8. Caso o empate persista, serão realizados turnos sucessivos de eleição em assembleia até 

que ocorra o desempate. 

 

QUAIS AS IMPLICAÇÕES? 

1. Os conselheiros são eleitos para mandatos de 3 anos a contar da data da publicação no 

diário oficial; 

2. A participação no CCDF enseja remuneração, sendo obrigatória a participação em no 

mínimo uma reunião ordinária mensal; 

3. O CCDF terá sua primeira composição eleita, por 4 representantes do Poder Público, 

designados pelo Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal e 4 representantes 
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da Sociedade Civil, eleitos por voto direto a cada 3 anos, pelos Conselheiros Regionais 

de Cultura representantes da sociedade civil. 

 

REGRAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS E PARA A 

ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS: SORTEIO DE PERGUNTAS 

ENVIADAS PELOS CRCS  
 

1. O período da tarde do dia 10 de novembro será destinado à apresentação dos 

candidatos e às entrevistas a partir das perguntas sorteadas.  

2. Às 14h00 terá início a apresentação dos candidatos.  

3. Serão chamados em ordem alfabética ao palco para apresentarem seu currículo e 

propostas para o Conselho de Cultura durante 3 minutos. 

4. Quando estiver faltando 30 segundos para o término do tempo estipulado, será 

apresentada ao candidato uma placa indicando o horário ainda disponível. 

5. Ao término dos 3 minutos, o mediador aguardará o candidato concluir a frase ou 

pensamento e lhe retirará a palavra. 

6. Não será permitida a referência de outro candidato de forma pejorativa ou pouco 

educada.  

7. Após todas as apresentações dos candidatos, será o momento de respostas às 

perguntas previamente realizadas e enviadas pelos Conselheiros Regionais ao 

CCDF. 

8. Será sorteada uma pergunta e sorteado o candidato que deverá respondê-la.  

9. O candidato sorteado terá 3 minutos para discorrer sobre a questão. 

10. Caso não queria responder, a pergunta será desconsiderada. 

11. Cada candidatos terá a possibilidade de responder a uma pergunta. 

12. Quando estiver faltando 30 segundos para o término do tempo estipulado, será 

apresentada ao candidato uma placa indicando o horário ainda disponível. 

13. Ao término dos 3 minutos, o mediador aguardará o candidato concluir a frase ou 

pensamento e lhe retirará a palavra. 

14. Não será permitida manifestação dos Conselheiros neste momento. Os eleitores 

terão todo o tempo destinado ao coffee break para realizar perguntas diretamente 

aos candidatos. 

 


