
 
WORKSHOP 

ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS ELEITORAIS 

 

Data: 16 e 17 de Abril 2020 

Carga horária: 16h/aula 

Horário: 8h30 às 17h30 (com intervalo para almoço) 

 
Por que se capacitar?  

 

Domine ferramentas de análise e de inteligência política; 

  

As eleições 2020 serão um marco no que podemos chamar da ascensão de “políticos digitais”. 

Mesmo em cidades menores, a disputa se dará com uso intenso das redes sociais e com o 

domínio de ferramentas que ajudarão a conquistar o voto dos eleitores.  

 

 A capacitação será um diferencial na carreira de assessor político e pode influenciar a 

obtenção de reconhecimento profissional e da remuneração que cada um receberá no 

trabalho de assessoria política.  

 

O curso trará soluções para o trabalho cotidiano e diferenciará quem o fizer para que esteja 

capacitado e reconhecido como alguém com formação e especialização em eleições. 

 

OBJETIVO  

O Workshop tem como objetivo capacitar profissionais e demais envolvidos em trabalhos de 

assessoria política direta e indireta com foco nas eleições. O desafio é formar um profissional 

que domine conhecimento e habilidade para atuar na coordenação de campanhas eleitorais, 

mandatos parlamentares e diretórios partidários. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Assessor político e demais interessados no tema.  

 

 

 

 

 



 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Facilitador: Cláudio André de Souza -  Consultor e Professor de Empresas e Órgaos 

Públicos. 

 

Professor Adjunto de Ciência Política da 

Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

Professor e pesquisador colaborador do 

Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Sociais e Cidadania da Universidade 

Católica do Salvador (UCSAL). Possui 

experiência docente, em pesquisas 

acadêmicas, pesquisas de opinião e 

consultorias a empresas e órgãos públicos 

referentes à licenciamento ambiental e 

demais diagnósticos socioeconômicos. 

Filiado à Associação Brasileira de Ciência 

Política (ABCP). Sócio do Instituto de 

Pesquisa e Análise Política.

 

METODOLOGIA:  
 
Como resolver obstáculos de uma campanha eleitoral?  
 
 O workshop terá dinâmica de resolução de casos concretos, envolvendo o dia a dia de uma 
pré-campanha.  
 
Um momento especial para tirar dúvidas e elaborar estratégias concretas de planejamento de 
uma précampanha e/ou campanha eleitoral. 
 
 Uma equipe bem preparada e profissionalmente capacitada é determinante para realizar uma 
campanha vitoriosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIA 1  
 
Pré-campanha: por onde começar?  
 
Eleição e redes sociais: foco no marketing digital. 
 
 A importância do planejamento estratégico. 
 
 Uso de pesquisa e diagnósticos de inteligência política e inferência de dados.  
 
 Definição das responsabilidades da coordenação da campanha. 

 
DIA 2  
 
Monitoramento de metas e tarefas: a organização do comitê;  
 
Preparação pessoal do candidato e media training; 
 
Gestão das finanças e acesso aos fundos e recursos públicos;  
 
A importância do Programa de Governo; 
 
Softwares de mapeamento eleitoral e gestão de tarefas.  
 
Resolução de casos concretos – os desafios da conquista do voto. 
 

VALOR DO INVESTIMENTO 

 
Valor total do investimento: R$ 1.197,00  
 
Observação: A cada 04 inscrições da mesma empresa, neste treinamento, 
concederemos a 5ª como cortesia. 
 
INCLUSO: 
Coffee breaks, material de apoio e certificado . 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas: 
- Nota de Empenho (sendo necessário a liquidação da nota e confirmação de 
pagamento) 
- Depósito em conta corrente, em favor da TreineCap – Treinamento e Capacitação 
LTDA através. 
- Boleto Bancário; 



 
- Cartão de Crédito; 
 
 
DADOS BANCÁRIOS: 

 
Banco Itaú  
Agência: 6323 
Conta corrente: 18.621-0  
 

 
Banco do Brasil 

Agência : 3025-2 

Conta corrente: 47827-0  
 
 
 
CANCELAMENTOS, PRORROGAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES: 
Em caso de insuficiência de quórum, a TreineCap poderá cancelar ou prorrogar o 
curso, bem como substituir o instrutor em razão de ordem superveniente. Para 
cancelamento de inscrição ou substituição de participante, a solicitação deverá ser 
feita em até cinco dias úteis antes do evento. O cancelamento da inscrição por parte 
do aluno não implica em reembolso, porém, caso seja feita até cinco dias úteis antes 
do evento poderá ser gerado crédito para outro curso de mesmo valor. Nesses casos 
as despesas com passagem, hospedagem e demais gastos não serão ressarcidos por 
parte da organização do evento. 
 
LOCAL DO CURSO: 
Endereço - Avenida Tancredo Neves, Nº 2539, CEO SALVADOR SHOPPING, Torre Nova York, 
Sala 309, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021 
 


