
 

Novas formas de governar 

Capacitação para prefeitas do PSDB 

(Brasília -01 e 02 de junho de 2017) 

Windsor Brasília 

 
 

Contexto: 
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, não diferente dos demais partidos, reproduzam lado perverso e triste da cultura 
brasileira: machismo e pouca abertura para a participação de mulheres. Além disso, estamos 
vivendo, talvez, a mais grave crise de todo o período republicano, em dimensões econômicas, 
política e profundo conflito de valores, agravada por um abismo entre a opinião pública e o 
sistema político.  Neste sentido, o PSDB-Mulher em parceria com a Fundação Konrad Adenauer 
traz a oportunidade de discutir, trazer conhecimento e excelentes profissionais para este evento, 
para que os mandatos das prefeitas sejam exitosos. 
 
Objetivo: 
Promover o debate, com o apoio e orientação de especialistas,para que os mandatos exercidos 
pelas prefeitas possam encontrar ferramentas e reflexões e alcançar melhores resultados. 
 
Público-alvo: 
Prefeitas eleitas ou reeleitas em 2016 

 

Quinta-feira, 01. junho de 2017 
 

 

13:00 – 13:30 Brunch na chegada ao Hotel 

13:40 – 14:00 Credenciamento 

14:00 – 14:20 Abertura e Boas Vindas 

 
Solange Jurema, Presidente do PSDB-Mulher Nacional 
Jan Woischnik, Diretor da Fundação Konrad Adenauer Brasil 
 

14:20 – 15:30 Palestra Magna: Ética, Responsabilidade e Gênero na política brasileira 

 
Apresentação do Vídeo “Copacabana Palace” 
 
Fátima Jordão, Socióloga e Fundadora do Instituto Patrícia Galvão 
 
Apresentação do relatório da ONU Mulher, Projeto 50-50  

15:30 – 17:30 Planejamento Orçamentário e Gestão de Pessoas 

Objetivo: Apresentar e discutir a origem dos Recursos Orçamentários e entender e discutir a 
gestão de pessoas. 
 
José Luiz Sousa, Professor e especialista em administração pública (20 Min) 
 
Perguntas e respostas (20 min) 
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Sexta-feira, 02. junho de 2017 
 

17:30 – 20:00 Transparência e Governança: Modernização da Máquina Pública 

Objetivo: adoção de boas práticas da governança no âmbito público tem contribuído para a 
redução de conflitos, mitigando-se os riscos e ensejando, ao final, uma prestação de serviços 
com mais eficiência e qualidade. 
 
Moderação: Marina Caetano, Coordenadora de Projetos, Fundação Konrad Adenauer 
 
Fernando Schüller, Especialista em Gestão Governamental (20 min) 
Judith Botafogo, Prefeita de Lagoa do Carro, PE 
Almira Garms, Prefeita de Paraguaçu Paulista, SP 
 
Debate: Estratégias de adoção de boas práticas de governança (40 min) 

20:00 Jantar 

  

08:30 – 09:30 Comunicação Política 

Objetivos: Desenvolver capacidade de emitir opinião com abertura para ouvir a população, além 
de apresentar possibilidades no uso de novas ferramentas e mídias sociais. Gerar reflexão 
crítica sobre o atual modelo de comunicação utilizada por gestores no Brasil 
 
Moderação: Thelma de Oliveira, Prefeita de Chapada dos Guimarães 
 
Camila Braga, Especialista em Marketing e mídias sociais (15 min) 
Guillermo Raffo, Publicitário (15 min) 
Vitor Oliveira, Cientista Político (15 min) 
 
Comentários e perguntas (15 min) 
 

09:30 – 12:30 Políticas Públicas 

Objetivo: Apresentar o conceito e os desafios das políticas públicas em quatro eixos específicos: 
 
Moderação: Solange Jurema, Presidente do PSDB-Mulher  
 
Educação, a confirmar 
Saúde, Laurista Correa Filho, Especialista em saúde da mulher e da criança 
Assistência NN, a confirmar 
Gestão Ambiental, Dâmaris Seraphim, Assessora da secretaria de meio ambiente de Curitiba 
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12:30 – 14:00 Almoço 

  

14:00 – 15:30 Grupo de trabalho: Novas formas de Governar 

Objetivo: Grupo de trabalho para levantar as principais questões debatidas ao longo do 
treinamento e as estratégias para aplicação das boas práticas de governança nas respectivas 
cidades das prefeitas do PSDB; 
 
Moderação: Equipe KAS e PSDB-Mulher 
 
Formato: Prefeitas se agrupam em seis diferentes grupos para responder as perguntas 
propostas. Cada grupo deve eleger uma representante para coordenar os trabalhos. Após 50 
minutos de discussão, cada grupo deve apresentar, em cinco minutos, os resultados do grupo. 
50 min de trabalho / 30 min de apresentação / 10 min para comentários  
 

15:30 Foto oficial do grupo 

 

15:40 Encerramento 

 
Marina Caetano, Coordenadora de Projetos da Fundação Konrad Adenauer 
Solange Jurema, Presidente do PSDB-Mulher Nacional 
 


