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Você conhece a Fundação Podemos? Somos uma 
organização que fomenta a educação e projetos políticos, 
promovendo cursos, debates e eventos que são gratuitos 
e abertos a todos, com o intuito de inspirar pessoas e criar 
novas lideranças. E esse Guia é parte da nossa missão.

Estamos sempre em busca de ações que promovem 
mudanças positivas ao redor do Brasil e é por acreditar-
mos na união de forças para gerar transformação que 
desenvolvemos este guia. E se ele está em suas mãos 
acreditamos que você compartilha muito do nosso DNA 
jovem e inquieto.

Entendemos que com o apoio da tecnologia, reforçamos 
nossos princípios e tornamos o conhecimento cada vez 
mais acessível. Por isso, nosso site é um espaço virtual 
onde você encontra conteúdo gratuito para ampliar a sua 
consciência política.

Esse guia é a sua chave de acesso ao nosso conteúdo.
Esperamos a sua visita e que nosso conteúdo possa 
agregar muito valor na sua caminhada. Aproveite e
até breve.

Ricardo Camargo

Olá
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Acreditamos que candidatos preparados
e campanhas bem feitas guiam o país rumo
 ao progresso. Por isso, nos comprometemos
 a contribuir com a capacitação de nossos candidatos. 

No site da Fundação Podemos, 
você tem acesso a diferentes 
cursos online gratuitos, 
materiais de apoio e ainda 
confere informações sobre 
palestras, workshops
 e formações presenciais.

A Fundação Podemos
 te ajuda a fazer
a transformação acontecer 
nas eleições de 2020!

Eleições

2020

Incentivo
a discussão

Conteúdos
formativos

Para conscientizar politicamente 
funcionários, apoiadores
e grupos de interesse e tornara 
busca pelo voto mais efi ciente, 
estimulamos o debate sobre 
pautas e temas que sejam de 
interesse do seu eleitor e também 
o auxiliamos como se comunicar 
de forma mais assertiva.
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Passo a passo

Acesse o site
fundacaopodemos.org.br

ou aponte seu celular
para QR Code. 

Leia as informações
do curso escolhido e clique 
no botão INSCREVER.

Clique em Eleições 2020
para conhecer as Formações
e Cursos disponíveis.

Escolha entre uma 
das 10 formações 
disponíveis

Após escolher uma 
formação, escolha 
um dos cursos 
rápidos disponíveis.01

02

03

04

Eleições 2020 INSCREVER

05
Preencha o formulário 
corretamente com 
seus dados. Você 
receberá um e-mail
de confirmação.

Clique no link enviado
ao seu e-mail e retorne
ao site da Fundação 
Podemos com seu 
usuário e senha.

Pronto, agora você terá 
acesso ao nosso ambiente 
virtual de aprendizagem.

Assista as aulas 
no seu tempo
e acerte 70%
do questionário 
para ter acesso 
ao certificado.

Você pode fazer quantos 
cursos desejar, basta 
acessar a página
do curso no site e clicar
em INSCREVER.
Todos os nossos cursos 
são gratuitos. Espalhe
essa informação para
seus amigos.

06

07

08 09

10
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Público Alvo: 

• Cursos gratuitos para
toda sociedade

• Conteúdo on-line,
disponível 24h por dia

• Você cursa quando e onde quiser,
no seu tempo

• Pelo menos 4 novos cursos
por mês

Educação política
para um novo tempo

Formação

1110

POD_002_Cartilha.indd   10-11POD_002_Cartilha.indd   10-11 03/07/2020   16:21:3603/07/2020   16:21:36



Objetivo:
Apresentar estratégias, ferramentas e boas práticas a serem 
tomadas para a construção de uma candidatura sólida.

Cursos Incluídos:

Candidatos
Formação

Objetivo:
Instruir alunas na compreensão de gênero e políticas públicas

e mulheres e incluí-las no cenário político.

Cursos Incluídos:

Mulheres que Podem Mais
Formação

• Cenário Político Atual: Como o Brasil e o Mundo infl uenciam
a eleição nos Municípios
• Equilíbrio e Expectativas no Marketing Político
• Desenvolvimento Estratégico de Projetos de Poder
• Planejamento de campanha para prefeitos
• Planejamento de campanha para
• vereadores
• Inteligência Emocional
• Oratória e Media Training
• Direito Eleitoral e Campanhas
• Contabilidade de Campanhas
• Oratória

• Políticas Públicas e Mulheres
• Participação Feminina na Política
• Empreendedorismo Feminino
• Situação das Mulheres no Campo
• Equidade de Gênero
• Violência contra a Mulher

1312
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Objetivo:
Desenvolver habilidades de planejamento, implementação, 
supervisão e avaliação de programas de políticas públicas focadas 
no desenvolvimento municipal.

Cursos Incluídos:

Gestão Pública Municipal
Formação

Objetivo:
Apresentar temas e conteúdos para tirar uma campanha
do papel e colocá-la em prática, através de pesquisas
e dados que proporcionam o desenvolvimento de propostas 
concretas. 

Cursos Incluídos:

Gestor em Planejamento 
Estratégico Eleitoral 

Formação

• Sustentabilidade
• Temas de Gestão Municipal 
Contemporânea
• Planejamento Urbano e Plano Diretor
• Mobilidade Urbana
• Gestão de Resíduos Sólidos
• Processo Legislativo Municipal

• Como Elaborar um Plano de Governo
• Pesquisas Eleitorais no Planejamento 
de Campanha
• Das Ruas as Redes
• O que esperar e como se preparar 
para as eleições 2020
• Como Montar uma boa Equipe
de Campanha?

1514
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Objetivo:
Apresentar conteúdos que promovem o entendimento sobre
o papel da governança e liderança política.

Cursos Incluídos:

Dirigentes
Formação

Objetivo:

características e princípios.

Cursos Incluídos:

Introdução ao
Direito Público

Formação

1716

• Liderança com Inteligência Emocional
• Direito Eleitoral Partidário
• Planejamento Estratégico Partidário
• Contabilidade Eleitoral Partidária

• Separação de Poderes
• Federalismo e o Papel dos Municípios
• Finanças Públicas Municipais
• Processo Legislativo Municipal
• Controle Interno e Combate à Corrupção
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Objetivo:
Apresentar conteúdos que indicam como aliar as técnicas digitais 
para disseminar conteúdo político, possibilitando
o planejamento e operação de campanhas nas mídias sociais.

Cursos Incluídos:

Gestor em Comunicação 
Pública Digital

Formação

Objetivo:
Apresentar formas de reforçar a ideologia política nos meios 
digitais. 

Cursos Incluídos:

Militante 4.0
Formação

1918

• Política na Era do Big Data
• Sociedade em Rede
• Campanhas Estratégicas: Conceito, 
Mensagem e Estratégias para Lideranças 
do séc 21
• Marketing 4.0 - Do Tradicional ao Digital
• Inbound Marketing Político: como atrair 
o eleitor pelo conteúdo.

• Twitter
• Marketing Político no WhatsApp
•  Google Analytics
• Google Ads
• Facebook Marketing
• Instagram Marketing
• Facebook Ads
• Canva
• Edição de Vídeo com KineMaster
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Objetivo:
Apresentar boas práticas de comunicação e marketing para uma
campanha eleitoral.

Cursos Incluídos:

Marketing Político Eleitoral
Formação

Gestor em Mídias Digitais
Formação

2120

• Comunicação e Redes para Campanha
• Oratória e Mediatraining
• Planejamento de Campanhas 2
• Introdução ao Marketing Político
• Estratégias de Email Marketing
com MailChimp
• Redes Sociais: comunicação, mobilização 
e monitoramento
• Planejamento de Campanhas

• Como aumentar o posicionamento
nas buscas
• Como fazer seu WebSite
• YouTube
• Produção de Conteúdo Web
• Produtividade na Era Digital
• Introdução as Mídias Sociais
• Introdução ao Marketing Digital

Objetivo:
Os cursos abordam ferramentas que facilitam e aprimoram a 
participação no mundo digital. Aqui você aprenderá como produzir 
conteúdo digital, publicá-lo de forma interessante e garantir mais 
acesso e divulgação.

Cursos incluídos:
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Conheça
alguns temas!

Pesquisa
Pilares do Podemos

A Diretoria de Pesquisas e Estudos estimula estudos 
regulares sobre diferentes assuntos com o objetivo
de subsidiar mandatários, fi liados e simpatizantes para 
liderarem modernas e efi cientes políticas públicas no Brasil.

Estudo:
 Os Pilares do PODEMOS – Democracia, Transparência
e Participação. Desafi os e perspectivas sobre 
o pensamento Podemista. 

Resumo: 
Conjunto de textos e artigos que abordam os pilares 
ideológicos Podemista a partir de perspectiva histórica 
e científi ca na emergência de um novo normal ao Brasil. 
Quadros Nacionais do Podemos, articulistas e cientistas 
desenvolvem esse documento que perpassa desde
a gênese do Partido até a concepção do arranjo e ambiente 
institucional no qual o Brasil se insere na atualidade.
A defesa pela Democracia, a difusão da Transparência
e o fomento à Participação formam o núcleo básico desse 
Boletim de Conjuntura da Fundação PODEMOS.

Autor: 
Deputada Federal Renata Abreu (PODE-SP)
Deputado Federal João Carlos Bacelar (PODE-BA)
Profº Luiz Gonzaga Belluzzo (UNICAMP)
Profº Ivan Filipe Fernandes (UFABC)
Profº Flávio Pinheiro (UFABC)
Profº Ricardo Chaccur – (FMU)
Claudia Abreu Schefl er (fundadora do PTN)
Gustavo Warzocha F. Cruvinel (PODE-PR)

2322
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Estudo: 
“Modernização do Estado: Agências Executivas, retomando 
a inovação na administração pública”

Resumo: 
Propor avanços na reforma da administração pública 
brasileira por meio da recuperação do instrumento
das Agências Executivas.

Autor: 
Ivan Filipe Fernandes (UFABC)

Estudo: 
“Desafi os e Recomendações para o enfrentamento ao Femi-
nicídio no Brasil: Por uma abordagem de Diretos Humanos, 
Intersetorial e Interseccional nas Políticas de Superação
da Violência Doméstica contra Meninas e Mulheres”

Resumo: 
Promover a refl exão sobre o feminicídio no  Brasil e propor 
soluções a serem consideradas pelos Poderes  Executivo
e Legislativo.

Autor: 
Thais Nascimento Dantas (USP)

Como modernizar 
a máquina pública 
num Brasil com 
custos crescentes 
e necessidades 
permanentes?

Após 14 anos de 
Lei Maria da Penha 
por que o número 
de assassinatos de 
mulheres cresce?

Administração
pública Mulheres
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Todo nosso trabalho está à disposição 
para contribuir continuamente
com a sociedade brasileira.
O pensamento Podemista estará
sempre atento à dinâmica brasileira
e as mudanças que o país precisa.

E para garantir o Brasil ideal do futuro, a Diretoria de 
Ideologia da Fundação Podemos trabalha para tirar 
nossos conceitos e planos do papel e garantir a nossa 
identidade partidária. Como?

Diferentes experiências contribuem para
 um conteúdo mais rico e debates mais 
elaborados, por isso nosso conteúdo será 
escrito em conjunto por diversas pessoas.

As nossas propostas nascem do debate 
democrático amplo e plural, que busca 
identifi car os problemas e atender aos 
anseios da sociedade brasileira.

Tomamos decisões hoje 
pensando no amanhã. 

Ideologia
Decisões Conjuntas

Propostas para
 desafi os reais

Acervo Virtual
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A Fundação Podemos busca uma unidade
de pensamento construída em parceria
com grandes especialistas e acadêmicos
do nosso país. Ideias que estão
à disposição de toda base partidária. 
Conheça alguns destes trabalhos:

Professor Dr. Gustavo Andrey de Almeida Lopes 
Fernandes – FGV-SP
Área do conhecimento: economia.
Contribuição para a fundação: um debate sobre a 
economia em tempos de pandemia e visões para o futuro.

Professora Maria Cristina Cacciamali – FEA-USP
Área do conhecimento: economia política e do trabalho.
Contribuição para a fundação: um debate amplo sobre 
a economia, pandemia, trabalho e as mudanças que 
podem nortear o futuro do país.

Doutoranda Lorena Vicini – Instituto Inhotim
Área do conhecimento: cultura e literatura.
Contribuição para a fundação: um diagnóstico 
e um prognóstico sobre a cultura no Brasil.

Professor Rogério Monteiro Siqueira – EACH-USP
Área do conhecimento: educação e cultura.
Contribuição para a fundação: um debate sobre
 a cultura brasileira e sua gestão atual.

Professor Fernando Luiz Abrucio – FGV
Área do conhecimento: economia e educação.
Contribuição para a fundação: um debate acerca 
da situação da educação brasileiro e os desafi os
 que o país enfrentará no futuro.

Ministro Luis Carlos Bresser Pereira – FGV- SP
Área do conhecimento: economia, direito e política.
Contribuição para a fundação: uma visão ampla sobre 
a necessidade de retomada do crescimento econômico 
diante da crise brasileira.

Professora Márcia Aparecida Ferreira de Oiveira
 Saúde Pública – USP
Área do conhecimento: saúde pública e enfermagem.
Contribuição para a fundação: uuma discussão sobre
 os problemas e desafi os do Sistema Único de Saúde 
e da saúde pública em geral no Brasil.

Professor Dr. André Luis Gomes Nassif - BNDES e UFF
Área do conhecimento: economia e administração pública.
Contribuição para a fundação: um debate sobre o futuro 
da economia no Brasil.

Professora Maria Hermínia Tavares de Almeida
 Cientista política – CEBRAP e USP
Área do conhecimento: ciências políticas 
e relações internacionais.
Contribuição para a fundação: um debate amplo
 sobre a crise política brasileira e o papel do Brasil 
nas relações exteriores.
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SEMANA 1 
Segunda-feira – Novo curso na plataforma EaD
Um conteúdo novo disponível toda semana em diferentes 
áreas de conhecimento
Terça-feira – Pensando o Brasil
Grandes especialistas contribuem para a construção
do pensamento Podemista

SEMANA 2 
Segunda-feira – Novo curso na plataforma EaD
Um conteúdo novo disponível toda semana em diferentes 
áreas de conhecimento
Quarta-feira – Vitrine Acadêmica
Um paper produzido por quem mais precisa
de incentivo: os graduandos

SEMANA 4 
Segunda-feira – Novo curso na plataforma EaD
Um conteúdo novo disponível toda semana em diferentes 
áreas de conhecimento
Quarta-feira – Pesquisa em foco
Um bate papo com o autor do Boletim para entender
a construção de seu pensamento

SEMANA 3
Segunda-feira – Novo curso na plataforma EaD
Um conteúdo novo disponível toda semana em diferentes 
áreas de conhecimento
Terça-feira – Pensando o Brasil
Grandes especialistas contribuem para a construção
do pensamento Podemista
Quarta-feira – Boletim de Conjuntura
Um estudo sobre os principais temas em discussão
no cenário nacional

Durante todo o mês a Fundação Podemos trabalha
para entregar material autoral, com participação de grandes 
nomes da Política e da Academia, com intuito de contribuir
para os principais temas em discussão no nosso país.

Calendário
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fundacaopodemos.org.br

Não jogue este folheto na via pública. 
Descarte-o adequadamente no lixo.
Fundação Podemos©
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