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Dados Básicos do Curso:
Duração: Aproximadamente 2 horas e 30 minutos.
Professor: Murilo Gaspardo
Formação Acadêmica: Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado em
Direito do Estado.

LinkedIn: linkedin.com/in/murilo-gaspardo-01080b94

Dados Gerais do Curso:
Objetivo: Apresentar os elementos centrais dos conceitos de participação
cidadã, democracia participativa e seus institutos; Refletir sobre a importância
da participação cidadã para o fortalecimento da gestão pública e os desafios à
sua concretização com as lideranças que disputarão ou atuarão nas próximas
eleições e exercerão mandatos a partir de 2023.
Foco: O foco do curso é discutir os conceitos de participação cidadã e
organização social, os institutos participativos previstos no Ordenamento
Jurídico Brasileiro enquanto instrumentos para o fortalecimento da
democracia, bem como os desafios à efetividade da participação cidadã.
Ideia Central: O conceito e a institucionalização da participação cidadã no
Brasil e os desafios para sua efetivação.

Dados Gerais do Curso:
Síntese: Delimitar os conceitos de participação cidadã, democracia
participativa e organização social e sua importância para o fortalecimento da
gestão pública, analisar os institutos participativos existentes no Brasil, e
discutir os desafios concretos à efetividade da participação.
Público-alvo: Este curso é voltado para todos os que pretendem se candidatar
nas eleições de 2022, bem como para todos os profissionais que trabalham na
formulação de conteúdos e estratégias eleitorais.
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Trilha de Aprendizagem:

Ambientação
Videoaulas – Parte 1
Questionário – Parte 1
Videoaulas – Parte 2
Questionário – Parte 2
Certificado

Ambientação
A ambientação permite ao aluno conhecer melhor o curso e suas
atividades. Ela contém as seguintes atividades:
1.

Conheça nosso projeto: vídeo explicando nosso projeto de
formação.

2.

O que você aprenderá?: é essa apresentação interativa, com os
passos desse curso, de conclusão obrigatória.

3.

Pesquisa inicial: pesquisa inicial, de preenchimento obrigatório.

Videoaulas – Parte 1
Esse módulo de vídeo é composto por 5 vídeos que totalizam 52
minutos:

04:41 Apresentação
12:22 Introdução
11:30 A cidadania como conquista de direitos
Participação cidadã, os Objetivos de Desenvolvimento
12:41 Sustentável e a importância dos dados abertos
11:38 A participação cidadã e o Poder Executivo

Videoaulas – Parte 2
Esse módulo de vídeo é composto por 5 vídeos que totalizam 1 hora e
21 minutos:

04:18

Apresentação

20:24

A participação cidadã e o Poder Legislativo

24:51

A organização da sociedade civil para a participação
cidadã

26:40

Desafios à participação e estratégias para sua
superação

05:20

Estratégias para superar os desafios à participação
cidadã e o contexto político de 2022

Questionário
Após assistir as videoaulas haverá um teste com 15 questões de
múltipla escolha, após cada módulo (parte 1 e 2) de vídeos. As questões
trabalham os temas debatidos e auxiliam na compreensão e fixação do
conteúdo.
O aluno deverá acertar pelo menos 10 questões, em cada um dos
questionários.
Caso o aluno não atinja essa nota, é possível refazer o teste. É
obrigatório a nota mínima para progredir no curso.

Certificado
Se você assistiu todas e aulas (parte 1 e 2) e foi regularmente aprovado nos 2
questionários (parte 1 e 2), você deverá responder à pesquisa de opinião e,
por fim, emitir seu certificado!
1.

Responda à pesquisa de opinião: queremos saber o que achou do curso.

2.

Certificado: emita seu certificado, faça o download. Você pode imprimir,
salvar ou enviar para quem desejar.

Bons Estudos!
Dúvidas ou sugestões?
Você pode me encontrar em
formacao@fundacaopodemos.org.br
+55 11 5181-1407

