
PASSO A PASSO

ENCONTROS 
SETORIAIS



TAREFAS URGENTES!
● Convoque imediatamente a comissão composta pelas Secretarias de Finanças, de 

Movimentos Populares, de Organização, os Secretários(as) e Coordenadores(as) Setoriais 
para planejar o calendário dos Encontros. 

● O planejamento prévio do calendário deve ser apresentado até o dia 16 de julho. Mas não é 
preciso definir agora os locais de reuniões presenciais. O que deve ser feito nesta reunião:

○ Identificar quais são os Setoriais que realizarão Encontros Estaduais?

○ Reservar datas e horários das plenárias, para que não coincidam entre si, considerando 
que filiados(as) podem se credenciar para participar de até 6 Encontros Setoriais. 

○ Lembre-se que, além dos Encontros Setoriais, o segundo semestre terá muita 
mobilização: As Etapas da Conferência de Formação “Paulo Freire”, o Congresso da 
Juventude do PT, a Campanha PT Solidário e os Atos Fora Bolsonaro.

○ Dica: veja aqui um modelo de planilha para organizar os calendários

● Responda o Planejamento Preliminar dos Encontros Setoriais
Acesse aqui: https://forms.gle/YuFkQDMW3DvmkUvB7

https://drive.google.com/file/d/1OPSG6BGm11fOzOPC3wQFWuOJp42SgE5g/view?usp=sharing


CRIE UMA JORNADA DE DEBATES
● Organize Plenárias Deliberativas 

durante a semana.
● Faça com frequência pequenas 

atividades para debater e aprofundar a 
pauta.

● Evite organizar plenárias com mais de 
4 horas de duração

● É possível ampliar a mobilização com 
um calendário regional, mesmo através 
de videoconferência.



1º AGOSTO FIM DO PRAZO PARA 
OPÇÃO SETORIAL



2 A 9 DE AGOSTO
● Baixe um relatório no SISFIL com os filiados e filiadas que optaram pelo setorial;

● Reúna o Coletivo Setorial e envie o relatório para todos os seus membros;

● Defina estratégias de mobilização para o credenciamento dos filiados e filiadas, para isso 
preste atenção nos seguintes pontos:

○ É possível fazer o credenciamento pela Área-PT, informando o e-mail, o CPF e a da data 
de nascimento. Basta que duas destas informações coincidam com o que está no 
cadastro do filiado(a) para cadastrar a senha. Em caso de divergência, também poderão 
ser informados o CNF e o Título de Eleitor para localizar o filiado(a) e cadastrar a senha. 
Clique aqui para ver um tutorial.

○ Lembre-se: as Secretarias e Coordenações dos Setoriais, as Secretarias de Organização 
e as Secretarias de Movimentos Populares podem credenciar os filiados(as)que 
encontrarem dificuldade.

○ No credenciamento, será exigida a atualização do e-mail e do celular do filiado(a), 
procure já atualizar os dados dos filiados/as que militam no Setorial.

https://www.facebook.com/watch/?v=399203454806587


10 AGOSTO INÍCIO DO PRAZO DE 
CREDENCIAMENTO



10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO
● Baixe relatórios diários na Área-PT e acompanhe a evolução do número de credenciados.

● Divulgue os relatórios para os membros do coletivo setorial.

● Você pode começar a organizar os Grupos de Whatsapp que servirão para distribuir o 
calendário de plenárias, os textos-base, as propostas de resolução e moções e informar a 
pauta. 

○ Sugestão: crie uma conta no Gmail para o setorial e importe os números de celular dos 
filiados(as) credenciados. Baixe aqui uma planilha modelo no padrão usado pelo Google.

○ Cadastre a conta do Gmail no celular e sincronize para atualizar a agenda do celular. 
Clique aqui para ver o passo a passo.

○ Reúna o coletivo para definir quem serão os coordenadores dos grupos (quando um 
Setorial tiver mais de 200 credenciados/as deverão ser organizados quantos grupos 
forem necessários, por região)

○ Dica: veja aqui como criar um grupo de Whatsapp

https://drive.google.com/file/d/1DcibAUfqbtJJ0oVSphP8nbRJNluYudu7/view?usp=sharing
https://support.google.com/calendar/answer/151674?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pt-BR
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-create-and-invite-into-a-group/?lang=pt_br


ATENÇÃO COM O QUÓRUM!

● O quórum para validação dos 
Encontros Setoriais Estaduais é de 20 
participantes.

● Acompanhe diariamente os relatórios 
de credenciamento.

● Cuide para que a militância faça o 
credenciamento e se torne apta a 
participar dos Encontros Setoriais.



1º SETEMBRO INSCRIÇÃO DE 
CHAPAS



1º DE SETEMBRO A 10 DE SETEMBRO

● Defina um e-mail que será utilizado para o protocolo das chapas e candidaturas inscritas.

● As chapas registradas deverão ser imediatamente cadastradas no sistema do partido

● Chapas inscritas que não estiverem representadas no Coletivo Setorial poderão indicar um 
observador para acompanhar os trabalhos de Organização dos Encontros

● Ao final do prazo de inscrição as chapas e candidaturas inscritas, assim como as teses por 
elas apresentadas deverão ser amplamente divulgadas através dos grupos de Whatsapp.

● Dica: acesse aqui os formulários de inscrição de chapas e candidaturas

https://drive.google.com/drive/folders/1bGdjm55gAeeRapv8PdZvShEv0d7jZqrc?usp=sharing


● Não é preciso estar em dia para poder votar.

● Os filiados e filiadas que ocupam cargo eletivo, 
comissionado ou de dirigente partidário só 
poderão compor uma chapa ou se candidatar para 
os cargos de Secretário/a ou Coordenador/a, caso 
estejam em dia com suas contribuições 
financeiras junto ao SACE.

● Envie diariamente para os representantes das 
chapas relatórios com a situação financeira das 
candidaturas e dos componentes das chapas

● Crie senhas de acesso ao SACEWEB para os 
representantes das chapas e candidaturas.

FINANÇAS E CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS



ESCOLHA DOS NÚMEROS
Reúna os representantes das chapas e 
das candidaturas para escolher os 
números da cédula e os nomes que 
cada candidato usará na urna.

1XXCandidatura 

Chapa 

Delegação

3XX

2XX

4XX

5XX

NACIONAL ESTADUAL



10 SETEMBRO
● FIM DO PRAZO DE 

CREDENCIAMENTO
● FIM DO PRAZO 

INSCRIÇÃO DE CHAPAS E 
CANDIDATURAS



10 A 15 DE SETEMBRO
● Baixe o relatório final na Área-PT e divulgue para os membros do coletivo setorial.

● Termine de organizar os Grupos de Whatsapp, lembre-se:

○ Os membros do coletivo estadual, assim como os representantes das chapas e das 
candidaturas devem ser incluídos em todos os grupos.

○ Os grupos são um meio formal de comunicação com o delegado(a) durante os 
Encontros Setoriais, não são espaços para deliberação.

● Convoque a comissão composta pelas Secretarias de Organização e Movimentos populares 
e pelas Secretarias e Coordenações dos Setoriais para conferir e promulgar a lista de 
delegados e delegadas credenciados.

○ A comissão deve conferir os nomes, aferir o número total de inscritos e determinar a 
promulgação da relação final, que somente poderá ser alterada em caso de recurso 
tempestivo julgado pelas instâncias partidárias.

○ Dica: veja aqui um modelo de ata

https://drive.google.com/file/d/1yqG0SPKxYks9VzQsvRG7H4FIy6Dg6-M4/view?usp=sharing


ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS SETORIAIS

● O coletivo poderá organizar espaços presenciais com acesso colaborativo à internet para a 
realização das plenárias com os delegados e delegadas daquele município ou polo regional.

● Convoque uma reunião com as Secretarias de Finanças e Planejamento, de Movimentos 
Populares, de Organização e os Secretários/as e Coordenadores Setoriais para tratar da 
seguinte pauta:

○ Fazer as adequações necessárias no planejamento prévio do calendário previsto para os 
Encontros Setoriais

○ providenciar locais adequados para a organização dos espaços presenciais

○ providenciar salas de vídeo conferências de acordo com o calendário e o número de 
delegados(as) credenciados em cada setorial.

● Dica: veja aqui um modelo de ata para registrar o calendário aprovado

https://drive.google.com/file/d/1yqG0SPKxYks9VzQsvRG7H4FIy6Dg6-M4/view?usp=sharing


As Secretarias e Coordenações 
Setoriais junto com as Direções 
Estaduais e a Direção Nacional 
deverão providenciar as salas de 
videoconferências. 
Mandatos, sindicatos e movimentos 
sociais também podem emprestar 
salas para a realização dos Encontros 
Setoriais



● Participação nas plenárias 
deliberativas, conta para o cálculo da 
delegação para o Encontro Nacional.

● A plenária final será realizada no 
mesmo dia da eleição eletrônica.

As plenárias deliberativas 
(não obrigatórias) são o 

equivalente aos grupos de 
trabalho.

● Podem ser realizadas várias plenárias 
deliberativas para aprofundar o 
debate sobre a pauta.

● Participação nas plenárias 
deliberativas, conta para o cálculo da 
delegação para o Encontro Nacional.

A plenária final é o 
momento de 

encaminhamento dos 
Encontros Setoriais.



15 SETEMBRO INÍCIO DOS ENCONTROS 
ESTADUAIS



15 DE SETEMBRO A 14 DE NOVEMBRO
● Para organizar uma plenária por videoconferência, siga os seguintes passos:

○ Divulgue o link da reunião com pelo menos 5 dias de antecedência nos grupos de 
Whatsapp, envie também o link para a Secretaria ou Coordenadoria Setorial Nacional e 
para a SORG Nacional até 5 dias antes da realização da plenária.

○ As reuniões deverão ser sempre gravadas e seu conteúdo deverá permanecer à 
disposição para consulta.

○ Os delegados e delegadas devidamente credenciados deverão obrigatoriamente se 
identificar em todas as plenárias, informando no chat seu nome completo e município 
de filiação;

○ Ao final das reuniões, salve o relatório de participantes. Veja aqui como fazer.

○ Registre a ata da plenária. Veja aqui os modelos de atas. 

○ Dica: Assista ao tutorial da Escola de Formação do PT sobre como usar o Zoom.

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/216378603-Como-gerar-de-relat%C3%B3rios-de-reuni%C3%B5es-para-inscri%C3%A7%C3%B5es-e-enquetes
https://drive.google.com/drive/folders/1t4gJj6-HBNMRi5exK4zF5WwwOlMjmF0K?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wKCjHPYELrE


15 DE SETEMBRO A 14 DE NOVEMBRO
● Para organizar uma plenária presencial, siga os seguintes passos:

○ Divulgue o endereço da reunião com pelo menos 10 dias de antecedência nos grupos 
de Whatsapp, envie também para a Secretaria ou Coordenadoria Setorial Nacional e 
para a SORG Nacional até 10 dias antes da realização da plenária.

○ Os locais deverão ser bem arejados e espaçosos para garantir o distanciamento 
social. Providência máscaras e álcool em gel.

○ Os delegados e delegadas devidamente credenciados deverão assinar a lista de 
presença em todas as plenárias realizadas nos espaços de internet colaborativa;

○ Registre a ata da plenária. Veja aqui os modelos de atas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1t4gJj6-HBNMRi5exK4zF5WwwOlMjmF0K?usp=sharing


15 DE SETEMBRO A 14 DE NOVEMBRO
● A mesa diretora nas Plenárias Finais em todos os níveis será composta por uma 

representação indicada proporcionalmente pelas Secretarias e Coordenadorias Setoriais, que, 
facultativamente, poderá se reunir presencialmente.

● A forma de escolha do texto-base, o processo de debate, a pauta e a metodologia de análise e 
sistematização de emendas deverão constar do Regimento Interno do Encontro Setorial que 
serão aprovados pelas Secretarias e Coordenações Setoriais em cada Estado.

● Com exceção das das delegações e da direção setorial, as demais deliberações se darão 
através da ferramenta de enquete da plataforma Zoom. Veja aqui como usar.

● Na eleição para escolha das delegações e da direção setorial, quando houver consenso a 
eleição poderá ser realizada por aclamação na Plenária Final;

● Registre em ata as deliberações da plenária final. Veja aqui os modelos de atas. 

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/213756303-Enquetes-para-reuni%C3%B5es
https://drive.google.com/drive/folders/1t4gJj6-HBNMRi5exK4zF5WwwOlMjmF0K?usp=sharing


O número de participantes 
tanto das plenárias 
deliberativas, como da 
plenária final será aferido a 
partir da relação de 
participantes nas plenárias 
e será registrado em atas 
que serão assinadas pelos 
membros da Secretaria ou 
Coordenação Setorial e pelos 
observadores das chapas 
não representadas no 
coletivo 



DEFINIÇÃO DA DELEGAÇÃO

● Ao final de cada plenária será lavrada uma ata com o número de participantes e a lista de 
presença, que será conferida com a relação de delegados (as) credenciados.

● Após a plenária final, o coletivo setorial deverá se reunir para consolidar o número de 
delegados(as) que participaram das plenárias previstas no calendário.

● O número de delegados participantes deverá ser cadastrado no sistema do partido, para 
aferição do quorum e para o cálculo das delegações para os Encontros Nacionais.

● A delegação para o Encontro Nacional será definida na proporção de 1 delegado ou delegada 
para cada 10 participantes nas plenárias.

● Dica: Veja aqui o modelos de ata de consolidação do número de participantes e o modelo 
de planilha de controle de participação.

https://drive.google.com/drive/folders/1t4gJj6-HBNMRi5exK4zF5WwwOlMjmF0K?usp=sharing


VOTAÇÃO ELETRÔNICA

● Quando houver mais de uma chapa ou candidatura inscrita a eleição será por meio de 
sistema de votação eletrônica, aberta para todos os delegados e delegadas devidamente 
credenciados, no mesmo dia da Plenária Final e sempre das 10:00hs até às 20:00hs (horário 
de Brasília).

● Pelo menos 5 dias antes da votação, será realizada uma cerimônia de preparação da eleição, 
para o carregamento da lista de delegados e delegadas credenciadas, os candidatos e as 
chapas inscritas. 

● No dia da votação, antes das 10:00hs, todos os delegados e delegadas receberão o link e a 
senha para votação, que somente poderá ser realizada durante o horário previsto.



VOTAÇÃO ELETRÔNICA

● Será realizado segundo turno, caso nenhuma das candidaturas obtenham mais de 50% dos 
votos válidos.

● Os representantes das chapas deverão indicar os nomes para as vagas a que terão direito, 
respeitando a proporcionalidade do resultado e as demais regras do regulamento.



BONS ENCONTROS!


