
 

 

Seminário: Os desafios das eleições de 2018 e a importância do senso crítico 

e propositivo para a capacitação política 

 

Introdução ao programa: 

 

O PSDB é um dos maiores e mais influentes partidos políticos do Brasil. Possui cerca 

de um milhão e meio de filiados e conta com importantes lideranças nacionais em seus 

quadros. Entretanto, o partido político reproduz a falta de representatividade da mulher na 

política brasileira. Neste sentido, a Fundação Konrad Adenauer atua como parceira do PSDB 

Mulher para capacitar as filiadas a terem mais voz e poder, não apenas dentro do PSDB, mas 

na estrutura política, econômica e social do país. 

Ademais, no dia 7 de outubro de 2018, serão realizadas eleições para a Presidência 

da República, os Governos dos Estados, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e as 

Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal. Desse modo, nossos esforços se 

concentrarão na preparação de filiadas do PSDB-Mulher para as próximas campanhas 

eleitorais. 

 

Objetivos: 

 

(1) Qualificação metodológica e programática de filiadas do PSDB-Mulher, parceiro da KAS, 

na busca ao exercício crítico, responsável, ético e bem informado da atividade política e das 

suas realidades partidárias. 

(2) Realização de treinamento de ação política, com ênfase em gênero, para as possíveis 

candidatas do PSDB-Mulher às eleições de 2018.  

(3) Fortalecimento da rede de contatos e auxílio à troca de experiências entre as 

participantes. 

 

Público-alvo: 

 

Pré-candidatas e lideranças do PSDB-Mulher  
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PROGRAMA 
Dia 1 

Quinta-feira, 15/03/2018 
 
 

12h00 – 13h00 Almoço 
 
 

13h15: Abertura  
Marina Caetano: Coordenadora de Projetos da KAS Brasil 

Yeda Crusius: Presidente do PSDB-Mulher 
 

 
14h00 – 15h00: Cenário político atual 

Palestrante: Paulo Peres (Especialista em instituições políticas brasileiras, partidos e sistemas partidários 
e professor-adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

 
Metodologia: Palestra interativa 
 
Objetivo: A atividade busca apresentar o cenário de descrédito político vigente no Brasil. Debateremos os 
impactos negativos da corrupção não apenas à imagem do partido e das próprias candidatas, mas 
também ao Brasil e à democracia brasileira. Discutiremos o significado de democracia e a importância de 
valores éticos e senso crítico para a reconstrução da imagem do partido. 
 

 
15h00 – 16h00: O papel da mulher na democracia 

Palestrante: Patrícia Rangel (Especialista em democracia e gênero – Pós-doutorado USP e FU-Berlin) 
 

Metodologia: Palestra interativa 
 
Objetivo: A atividade busca incitar à reflexão sobre os seguintes questionamentos: O que significa ser 
mulher na política brasileira? Como a mulher pode se fortalecer na política e contribuir para o 
fortalecimento do partido e da democracia? Como a candidata pretende agir para que isso aconteça caso 
seja eleita? A discussão versará sobre a falta de representatividade da mulher na política brasileira, 
inclusive dentro do próprio partido, e abordará causas, problemas e possíveis soluções. A relação entre 
gênero e mídia também será objeto de discussão. 
 

 
16h00 – 16h20: Coffee-Break 

 



 

 
16h20 – 17h20: Legislação eleitoral para 2018 

Palestrante: Ricardo Ferraz (Advogado especializado em Direito Eleitoral)  
 

Metodologia: Palestra instrutiva 
 
Objetivo: A atividade se destinará à informação das filiadas sobre as mudanças na legislação eleitoral e 
demais aspectos eleitorais importantes para a candidatura às eleições de 2018, assim como sobre as 
atribuições dos cargos eletivos. 

 
 

17h25 – 18h25: PSDB: Crise de valores no sistema político e suas consequências para as eleições de 2018 
 Palestrante: Yeda Crusius (Deputada Federal PSDB-RS) e Mariana Carvalho (Deputada Federal PSDB-RO)  
                                    Moderadora: Marina Caetano (Coordenadora de Projetos da KAS Brasil) 
 
Metodologia: Palestra interativa 
 
Objetivo: A atividade debaterá os principais valores e o programa partidário do PSDB, a crise de valores 
do sistema político atual e suas consequências para as próximas eleições. 
 

 
18h30: Foto do grupo na sala do seminário 

 
 

19h00 – 20h00: Jantar 
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PROGRAMA 
Dia 02 

Sexta-feira, 16/03/2018 
 

 
7h30 – 9h00: Café da manhã 

 
 

09h00 – 10h00: Democracia virtual: o papel das fake news em eleições 
Palestrante: Eduardo Magrani (Especialista em Direito e Tecnologia – Instituto de Tecnologia e 

Sociedade) 
 

 Metodologia: Palestra interativa 
 
Objetivo: A atividade instruirá as participantes a identificar e combater fake news. Discutiremos como 
fake news podem prejudicar a campanha eleitoral e a credibilidade da candidata e do partido. 
Estratégias de defesa em caso de ataque por fake news e alternativas para uma campanha eleitoral limpa 
serão o foco da discussão. 
 

 
10h00 – 11h00: Empoderamento das mulheres e marketing político  

Palestrantes: Gil Castilho (Especialista em Marketing Político – Tupy Company) e Camila Braga 
(Especialista em Marketing Político pela Fundação Getulio Vargas) 

Moderadora: Rinuccia La Ruina, Coordenadora de Projetos da KAS Brasil 
 

Metodologia: Palestra instrutiva 
 
Objetivo: A atividade abordará técnicas eficazes de aproximação ao eleitor não apenas durante 
campanhas eleitorais, mas também em longo prazo. Ademais, serão discutidas maneiras de 
empoderamento das mulheres mediante estratégias de marketing político. 
 

 
11h00 – 12h30: Comunicação política: mulheres em destaque 

Palestrantes: Laila Wajntraub (Fonoaudióloga e professora de oratória do Clube da Fala)  
 

Metodologia: Palestra interativa 
 
Objetivo: A atividade abordará técnicas de argumentação e retórica em discussões políticas. A repressão 
do discurso político da mulher é frequente na política brasileira e, muitas vezes, sutil. Buscaremos 
conscientizar as mulheres sobre essa forma de opressão e instruí-las com estratégias de defesa e 



 

imposição argumentativa. O trabalho consiste em demonstrar que apenas estratégias de marketing são 
insuficientes para garantir a eleição da mulher em um cenário político discriminatório. 
 

 
12h30 – 13h30: Almoço 

 
 

13h30 – 15h30: Estratégias de liderança em debates políticos: como se destacar nas eleições de 2018 
Moderadoras: Patrícia Rangel, Laila Wajntraub e Rinuccia La Ruina 

 
Metodologia: Role Play 
 
Objetivo: Nesta atividade, as participantes poderão implementar os conhecimentos adquiridos nos 
demais painéis. Consideramos que o role play contribui ao desenvolvimento eficaz do autoconhecimento 
necessário à liderança. As candidatas serão instigadas a refletir os valores éticos necessários à boa 
condução da política brasileira e a desenvolver metodológica e programaticamente o senso critico 
necessário à realidade do partido e do país. A estratégia de role play consistirá na encenação da 
realidade política brasileira e na interpretação de personagens em um debate eleitoral e em discussões 
midiáticas nos seguintes temas:  
 
(1) Cenário político atual; 
(2) O papel da mulher na Democracia brasileira; 
(3) Legislação eleitoral para 2018; 
(4) PSDB: Crise de valores no sistema político e suas consequências para as eleições de 2018; 
(5) Democracia Virtual: o papel das fake news nas eleições; 
(6) Empoderamento das mulheres e marketing político; 
(7) Comunicação política: mulher em destaque em debates políticos. 
 
 

15h30 – 15h45: Encerramento 
Yeda Crusius: Presidente do PSDB-Mulher 

Rinuccia La Ruina: Coordenadora de Projetos da KAS Brasil 
 

 


