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CONHECIMENTO PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

 

GLAUCO ALEXANDER LIMA

Entender mais a política para ATENDER melhor às demandas de cidadãos e cidadãs
em busca de qualidade de vida.
Conhecer mais a história, a formação social do país, do estado e do município. 
Saber que qualquer um ou qualquer uma pessoa pode participar da política,
independente de cargo político, cargos nos governos ou disputas eleitorais.
Motivar-se mais para mobilizar positivamente seus familiares, seus vizinhos, seus
amigos, seus colegas, sua comunidade.
Descobrir a importância vital da política para a convivência humana, entender os
caminhos, as relações, as regras, as possibilidades.
Ajudar a melhorar os processos políticos, aperfeiçoar os sistemas, garantir avanços e
fortalecer a democracia, a pluralidade e a liberdade das mais diversas formas de
pensamento.
Ser um agente de esclarecimento, de orientação, de responsabilidade e lançar luzes
e ideias que ampliem as chances de uma sociedade mais fraterna, respeitosa,
diversa, justa e feliz.

Seja bem-vindo e bem-vinda à

 ESCOLA DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ!

DIRETORA

Desembargadora Luzia Nadja
Guimarães Nascimento
Presidente-TRE/PA

VICE-DIRETOR

Dr. Diogo Seixas Condurú
 Juiz-Membro TRE/PA

 
APRESENTAÇÃO



 1. O QUE É?

A Escola de Formação Política do Tribunal Regional Eleitoral do Pará é um projeto
pioneiro e inovador que objetiva oferecer capacitação em três módulos: antes, durante e
depois do processo eleitoral, com carga horária de 36 horas, promovendo o
desenvolvimento de habilidades e atitudes interpessoais essenciais à liderança cidadã,
com ampliação do conhecimento para participação na sociedade e fortalecimento da
democracia, organizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Pará.

2. PARA QUEM?

100 alunos por turma, selecionados mediante inscrição em edital com ampla divulgação,
maiores de 16 anos, com inscrição eleitoral no Estado do Pará, selecionados mediante
processo seletivo virtual de:
 1) Preenchimento de formulário sociocultural online;
 2) Prova única de raciocínio lógico e conhecimentos gerais online;
 3) Foto de texto escrito a mão de 3 a 5 linhas falando o porquê deseja participar da Escola
de Formação Política e assinado pelo inscrito; e
 4) Vídeo de 2 a 3 minutos contando sua história e sua motivação política. Além das
vagas para ampla concorrência, também serão disponibilizadas cotas de 10% para
negros, 10% para jovens (entre 16 e 20 anos), 10% para mulheres, 10% para comunidade
LGBTQIA+ e 10% para pessoas com deficiência, mediante auto declaração, não podendo
o aluno se inscrever em mais de uma reserva de vaga. 

3. COMO?

 Os alunos e alunas participarão de aulas, ao vivo, semanais de 2 horas, às segundas-
feiras (ou outro dia da semana quando a segunda-feira recair em feriado nacional ou
estadual), na sala do Google Classroom, com aplicação de prova. Ao final de cada
módulo ocorrerá uma aula presencial no plenário Augusto Koury do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, com transmissão ao vivo pelo YouTube do TRE do Pará.
Haverá também atividades complementares, com participação facultativa em oficinas
práticas para montagem de plano de governo e plano de ação parlamentar, sem nota
para aprovação.
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ESCOLA DE FORMAÇÃO POLÍTICA - TURMA 1

CONHECIMENTO PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA



4. APROVAÇÃO.

Terá direito ao certificado de diplomação o aluno e a aluna que obtiver:
a) 70% de frequência (presencial ou on-line);

b) 70% de aprovação nas tarefas avaliativas de cada aula, e

c) enviar um vídeo final de 3 minutos a 6 minutos contando a sua experiência de
aprendizagem com o curso.

Ao final do curso ocorrerá a formatura presencial no plenário Augusto Koury do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará para quem puder participar
presencialmente, com todas as medidas de segurança, possibilitando a participação
online em sala virtual os que não puderem participar presencialmente,
com transmissão ao vivo pelo YouTube do TRE do Pará.

5. INFORMAÇÕES

escolapolitica@tre-pa.jus.br e eje@tre-pa.jus.br - 3346-8016/8031/8022

6. CARGA HORÁRIA

18 aulas de 2 horas cada com carga horária total de 36 horas.

7. REALIZAÇÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Pará e Escola Judiciária Eleitoral do Pará.
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Linsta de Transmissão EJE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpG-
CIhmEWLrB36OfK9V4YZ8CSRtAHXwEOj60cQA1qv0oHpQ/viewform

https://bit.ly/3tPkw94
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Use o link ou aponte a câmera 

Aponte a câmera

9 a 23/07/2021, mediante preenchimento do formulário de inscrição
disponível no site do TRE do Pará. 

As inscrições na Escola de Formação Política  - Turma 1 estão abertas de 

 
INSCRIÇÃO

https://www.tre-pa.jus.br/o-tre/seminarios-e-eventos/gestor-eventos
https://www.tre-pa.jus.br/o-tre/seminarios-e-eventos/gestor-eventos


Aula 1 - Conhecendo o que é política.
* A Política na Grécia Antiga,
* A Política no tempo dos reis;
* A política nos dias de hoje.
Formador: Edilson Valente
Data: 16.08.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom
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MÓDULO I – Antes do processo eleitoral.

Aula 2 – Para entender a Formação do Estado.
* Na antiguidade: Atenas;
* Na Roma antiga: da República ao Império;
* Raízes Medievais do Estado Moderno;
* Renascimento, Reforma, Absolutismo;
* O Estado e a Sociedade Civil;
* Os Estados nacionais no mundo globalizado.
Formador: Edilson Valente
Data: 23.08.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom

Aula 3 - Os Sistemas e as formas de Governo.
Os poderes da República:
* Sistemas de governo: Parlamentarismo e Presidencialismo;
* Formas de governo: Monarquia e República;
* Os poderes da República: Executivo; Legislativo e Judiciário.
Formador: Edilson Valente
Data: 30.08.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom

Edilson Valente
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MÓDULO I – Antes do processo eleitoral.

Aula 4 - Como se formou o Estado no Brasil.
* O Poder nas mãos dos caciques indígenas (antes de Cabral)
* Brasil: uma colônia de Portugal até a independência (1500 a 1822)
* As duas monarquias (1822/1889 - D. Pedro I e II).
* A história da República: 
a) República Velha (1889/1930); 
b) Era Vargas (1930/1945);
c) A era do populismo (1946/1964)
d) A ditadura civil-militar (1964/1985);
e) A nova república (Pós 1964: de Sarney a Bolsonaro).
Formador: Edilson Valente
Data: 06 ou 08.09.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom

Aula 5 - História do voto. Ética e Política.
* História do voto no Brasil;
* Voto obrigatória e voto facultativo;
* A Justiça Eleitoral e o código eleitoral.
* Conceitos Fundamentais da Ética e Política;
* Política, Partidos Políticos, Moral e Ética;
* A Sociologia da Corrupção Brasileira: O jeitinho
brasileiro.
Formador: Edilson Valente
Data: 13.09.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom

Aula 7 – O que é uma Liderança Política.
* Tipos de líderes e liderança política;
* Líderes inspiradores na história; 
* Experiências de Liderança na Política Brasileira;
* O que se espera de uma liderança;
* O poder da oratória para os líderes.
Formador: Edilson Valente
Data: 27.09.2021
Modalidade: Presencial, com transmissão pelo
YouTube



Aula 6 - FATOS E ILUSÕES sobre o MARKETING POLÍTICO.
* Introdução; “Todo marketing eleitoral é política, mas nem todo
marketing político é eleitoral!” Glauco Lima 
* Marqueteiro, mandingueiro, milagreiro ou um profissional
indispensável para diálogos com o eleitor?
* Universo de Informação, verdade, orientação, magias, ilusões e
distorções. Comunicação política responsável como dever dos
políticos e um direto do eleitor.
* Meios tradicionais e inovações na comunicação político-eleitoral.
* Marketing e Política: liberdade de opinião, de expressão,
representatividade social, democracia, política, ética e
relacionamentos com o eleitorado.
* A política tem que ter “o que dizer”, o marketing político “o como
dizer, a quem dizer, quando dizer”
* Campanha 360 dias. A comunicação non stop, política 7 dias por
semana.
Formador: Glauco Lima
Data: 20.09.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom
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MÓDULO I – Antes do processo eleitoral.

Glauco Lima



Aula 1 – Partidos Políticos.
 * O que são, por que existem, para que servem e a quem
representam os partidos políticos? 
* Classificando e definindo os sistemas Partidários e Partidos.
Candidaturas avulsas, avanço ou retrocesso? Candidaturas
coletivas. O que é isso?
* Como escolher o partido político ao qual se filiar? Existe um
critério objetivo para escolher um partido?
* Autonomia dos partidos políticos para sua estruturação interna,
organização dos estatutos e organograma. Um partido tem dono?
* Perfil dos programas partidários brasileiros. Quem está à direita,
à esquerda e ao centro. Como se estabelecem essas definições?
* Fim das coligações proporcionais e o que muda!
* Sistemas majoritários e proporcional
* Entendendo o coeficiente partidário
* Como se filiar a um partido político? Uso do sistema.
* E se quiser sair do partido? Meus direitos e deveres
* Das prévias partidárias às convenções.
Formador e formadora: Glauco Lima e Elaine de Jesus Santana
Data: 04.10.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom

 
MÓDULO II – Durante o processo eleitoral.
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Elaine de Jesus Santana

Glauco Lima



Aula 2 – Registro de Candidatura.
* Fazer as eleições e julgar seus processos: esse é o
alcance da Justiça Eleitoral!
* Convenções Partidárias: A eleição antes da eleição.
* Meu nome foi indicado nas convenções e agora? O que
é preciso para ser um candidato ou uma candidata?
(Condições de elegibilidade)
* Sistema Candex e Cand.
* Quem não pode ser candidato ou candidata (prazos de
desincompatibilização e inelegibilidade reflexa)
* E se o candidato ou a candidata for ficha suja?
* Candidatura impugnada: o que muda!
* Candidaturas sub judice: nome na urna ou fora da urna.
Formador e formadora: Vespasiano Rubim e Clara
Sousa
Data: 13.10.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom
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MÓDULO II – Durante o processo eleitoral.

 

Clara Sousa

 Vespasiano Rubim



Aula 3 – Participação Feminina na política.
* Evolução histórica das mulheres na política.
* Liderança feminina: aspectos relevantes e
diferenciais.
* As estatísticas falam por si: necessidade de
correção em distorções históricas no eleitorado.
* Cota de Gênero: onde e como surgiu e as
conquistas.
* Fraude na cota de gênero: evolução da
jurisprudência.
* Financiamento da cota – novas regras.
* Direito ao tempo de TV e rádio.
Formadoras: Maíra Domingues e Juíza Mônica
Maciel
Data: 18.10.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom
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MÓDULO II – Durante o processo eleitoral.

 

Juíza Mônica Maciel

Maira Domingues

Aula 4 - Prestação de Conta nas campanhas
eleitorais.
* Fundão: Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas e divisão dos valores.
* Como e quando posso gastar o dinheiro da
campanha?
* Vaquinha virtual.
* Gastos permitidos com propaganda.
* Verbas destinadas às candidaturas femininas e as
viúvas ricas.
* O que é preciso saber para não ter minhas contas
desaprovadas.
* Como posso acompanhar se o partido fez o dever
de casa?
Formadores: Edson Costa e Jackson Ferreira
Data: 25.10.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom

Jackson Ferreira

Edson Costa



Aula 5 – Marketing Digital na campanha eleitoral.
* O que é uma pré-campanha?
* O que é uma campanha?
* As Etapas da Campanha Eleitoral: ativismo on-line.
 * Regras do impulsionamento, antes e durante o
período eleitoral.
* Lei Geral de Proteção de Dados, fique atento onde
você tem acesso aos dados do eleitor!
Formador: Glauco Lima
Data: 3.11.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom
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MÓDULO II – Durante o processo eleitoral.

 

Aula 6 - Propaganda Eleitoral.
* Os tipos de propaganda política.
* Fique atento e atenta aos atos de 
pré-campanha para não sofrer multas!
* O que pode e não pode na propaganda eleitoral!
* Propaganda Eleitoral na Internet.
* E propaganda no dia da eleição, pode? Boca de urna!
* Poder de Polícia! 
* Mesários e fiscais: as regras da festa da democracia.
* Condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral.
* Compra de voto: é crime e resulta em perda de mandato!
Formadora: Elaine de Jesus Santana 
Data: 8.11.2021
Modalidade: Presencial, com transmissão ao vivo pelo YouTube

Glauco Lima

Elaine de Jesus Santana 



Aula 1– Políticas Públicas.
 * O que são Políticas Públicas?
 *Quem faz as Políticas Públicas?
 * Os atores do ecossistema.
 * As fases das Políticas Públicas
 * As competências.
 * A gestão Política das Políticas Públicas.
 *  As controvérsias sobre Políticas Públicas.
 * A formulação das Políticas Públicas.
 * A Implementação das Políticas Públicas.
Formadora: Samara Castro
Data: 16.11.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom
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 MÓDULO III – Depois do processo eleitoral.

 

Aula 3 - Processo Legislativo municipal, estadual e federal.
Das Competências
 Esfera Municipal
* O que é o Processo Legislativo Municipal?
* Proposição e Tramitação.
 * Rito ordinário.
* Proposta de emenda à Lei Orgânica.
* Projeto de Lei de Natureza Orçamentária.
* Projeto de Resolução.
* Veto.
Esfera Estadual
* O que é o Processo Legislativo Estadual.
* Proposição e Tramitação.
* Emendas à Constituição do Estado.
* Leis Complementares.
* Leis Ordinárias.
* Decretos Legislativos.
* Resoluções.

Samara Castro

Esfera Federal
* O que é o Processo Legislativo Federal.
* Proposição e Tramitação.
* Projeto de Lei Ordinária.
* Medida Provisória.
* Proposta de Emenda à Constituição.
* Decretos Legislativos.
* Resoluções.
* Papel e Funcionamento da Câmara.
Formadora: Samara Castro
Data: 29.11.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google
Classroom



Aula 2 – Ganhei as eleições, e agora?
* Montando sua equipe de campanha. Ela foi essencial para
chegar até aqui.
* Montando uma equipe de governos: coligações e alianças.
* Os assessores parlamentares são importantes.
* Montando projetos de governo, antes e depois.
* Onde buscar recursos.
* Emendas parlamentares, não somente disso deveria haver
um mandato!
Formador: Glauco Lima
Data: 22.11.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom
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 MÓDULO III – Depois do processo eleitoral.

 

Glauco Lima

* Avalie os resultados: procure trabalhar com métricas. Analise os retornos das mídias,
comentários nas redes sociais, a percepção dos colegas e formadores de opinião.

Aula 5 – Comunicação no mandato: Marketing Parlamentar. Diálogos com os eleitores e
com a sociedade em geral.
* Construção de estratégia da comunicação: como quero ser percebido, a marca do mandato,
meus públicos prioritários, temas prioritários. Preste contas, preste serviços, oriente.,
informe, esclareça, divulgue sua agenda, mas também os seus ideais, seus sonhos, sua
ideologia, seus compromisso com a sociedade e com a política.
* Defina bandeiras claras de ação. Conecte-se com suas propostas de campanha.
* Seleção dos canais de comunicação: como selecionar os canais de comunicação e as redes
sociais on-line e off-line que serão utilizadas no mandato.
* Definição de metas: taxa de crescimento. Novos públicos a serem buscados. Relações que
precisam ser maximizadas.

Formador: Glauco Lima
Data: 13.12.2021
Modalidade: Presencial, com transmissão ao vivo
 pelo YouTube.
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MÓDULO III – Depois do processo eleitoral.

 

Aula 4 – Contas Públicas.
* O que é o orçamento público?
 * Etapas de elaboração do orçamento
 * Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual
 * O que é o orçamento da despesa
 * O que é o orçamento da receita
 * Competência da União, Estados e Municípios
 *Prestação de Contas: TCU, TCE e TCM
 *Lei de Responsabilidade Fiscal
Formadora: Samara Castro
Data: 6.12.2021
Modalidade: Live ao vivo no Google Classroom

Samara Castro

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Oficinas.

* Montando um plano de ação parlamentar.
- Premissas e Princípios
- Diagnóstico 
- Desafios e Oportunidades
- Diretrizes e Prioridades
- Objetivos gerais e específicos
- Estratégias, metas e ações
- Prazos de Execução
- Resultados e impactos esperados
- Recurso materiais, humanos e financeiros
disponíveis e necessários
- Indicadores de monitoramento e Avaliação
- Mecanismos de Participação
-Formadora: Samara Castro
-Data: 20.11.2021
-Hora: De 9h ás 12h
-Modalidade: Presencial 
-Local: Auditório Ivan Melo do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará

* Montar um plano de governo.
- Premissas e Princípios
- Diagnóstico 
- Desafios e Oportunidades
- Diretrizes e Prioridades
- Objetivos gerais e específicos
- Estratégias, metas e ações
- Prazos de Execução
- Resultados e impactos esperados
- Recurso materiais, humanos e financeiros
disponíveis e necessários
- Indicadores de monitoramento e Avaliação
- Mecanismos de Participação
-Formadora: Samara Castro
-Data: 6.12.2021
-Hora: De 14h ás 17h
-Modalidade: Presencial
-Local: Auditório Ivan Melo do Tribunal
Regional Eleitoral do Pará
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CRONOGRAMA. 

08.07.2021 - Lançamento da Escola de Formação Política.

09 a 23.07.2021 - Inscrições e realização das provas virtuais.

24.07 a 05.08.2021 - Processo seletivo (correção das provas).
 
06.08.2021 - Resultado final.

09 e 10.08.2021 - Prazo para recurso por e-mail. (escolapolitica@tre-pa.jus.br)

13.08.2021 - Resultado final dos recursos.

16.08.2021 - Início das aulas do módulo I.

27.09.2021 - Encerramento do módulo I – aula semipresencial.

4.10.2021 - Início das aulas do módulo II.

8.11.2021 - Encerramento do módulo II – aula semipresencial.

15.11.2021 - Início das aulas – módulo III.

20.11.2021 - Atividade complementar: oficina.

13.12.2021 - Encerramento do módulo III – aula semipresencial.

17.12. 2021 - Formatura no plenário do TRE do Pará - semipresencial.
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Tribunal Regional Eleitoral do Pará

@tredoparaoficial

Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Acompanhe a página da EJE

https://www.tre-pa.jus.br/o-tre/escola-judiciaria-eleitoral/escola-judiciaria-eleitoral

https://www.facebook.com/tredopara/
https://www.facebook.com/tredopara/

