CRONOGRAMA PREPARATÓRIO DOS
ENCONTROS REGIONAIS – “DIÁLOGOS
PARA
A
CONSTRUÇÃO
DA
SISTEMATIZAÇÃO
DAS
NORMAS
ELEITORAIS”

De 24 de junho a 08 de julho de 2019.

I.

JUSTIFICATIVA

O Projeto elaborado para o Grupo de Trabalho de Sistematização das Normas
Eleitorais prevê a realização de reuniões abertas ao público para permitir a maior
integração entre as diversas perspectivas sobre a legislação eleitoral vigente. O
evento “Diálogos para a Construção da Sistematização das Normas Eleitorais”,
ao franquear a palavra para os inscritos, permite uma maior participação dos atores
envolvidos no processo eleitoral e na sistematização e compreensão das normas
eleitorais, em respeito à metodologia proposta para o grupo.

II.

CALENDÁRIO

Junho
24: Rio de Janeiro (RJ).
Julho
04: São Paulo (SP).
08: Curitiba (PR).
III.

METODOLOGIA DOS EVENTOS

Com o fim de permitir a ampla participação na discussão e a análise das normas
eleitorais a partir do estudo elaborado pelos coordenadores dos eixos temáticos
sobre a situação normativa atual, o evento contará com duas fases.
i. Inscrições
As pessoas e instituições interessadas em contribuir com propostas, críticas e
sugestões, diretamente relacionadas ao escopo previamente publicado, deverão se
inscrever em ambiente próprio no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.
Neste momento, deverão também indicar o conteúdo da exposição e o eixo

temático correspondente.
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Todos os requerimentos para fazer uso da palavra serão analisados, considerando a
adequação do conteúdo proposto ao tema do encontro, e será publicada lista de
participantes habilitados como expositores e o horário de sua exposição.

As inscrições para ouvintes estarão disponíveis no site dos respectivos
Tribunais Regionais Eleitorais que sediarão os encontros regionais.
ii. Exposições e evento

Os eventos serão compostos de duas mesas de trabalho.
A mesa de abertura, com duração de até uma hora, contará com as palavras
do Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, da Direção da Escola Judiciária
Eleitoral do TSE, do Presidente do TRE local e demais autoridades convidadas.
A segunda parte do evento terá duração de quatro a cinco horas, compondose de discussão dos eixos temáticos, dois por vez, por até uma hora cada.

Abertura

IV.

GTs 1 e 2

GTs 3 e 4

GTs 5 e 6

GTs 7 e 8

FECHAMENTO

O encerramento desta etapa do Grupo de Trabalho para Sistematização das Normas
Eleitorais ocorrerá até o dia 12 de julho, prazo no qual se encerrará o período de
envio de sugestões. Tais encontros se realizarão como uma das etapas definidas no
projeto elaborado pelo Grupo de Trabalho para a Sistematização das Normas
Eleitorais, que terá continuidade conforme seu cronograma.
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