
                                                                                                               
ANEXO METODOLÓGICO

Segundo Encontro Inter-Americano de Especialistas
e Representantes de Organismos Eleitorais

“Para a construção de um âmbito referencial de procedimentos 
para a gestão e controle de processos eleitorais”

 Caracas, 11 e 12 de junho de 2009.

O  plano  de  trabalho  inclui  a  organização  de  cinco  (05)  mesas  de 
trabalho baseadas na discussão de algum dos processos medulares do 
sistema eleitoral (Registro, Postulação, Produção do Material  Eleitoral, 
Capacitação,  Comunicação,  Logística,  Votação,  Escrutínio e  Apuração, 
Transmissão de Resultados Eleitorais).

Para  a  discussão  nas  Mesas  de  Trabalho,  NÃO  SE  ESPERA  QUE  OS 
PARTICIPANTES  PRESENTES  PALESTRAS  OU  CONFERÊNCIAS,  mas  que 
preparem um texto breve que descreva os critérios e procedimentos 
aplicados nos organismos eleitorais que eles representam para gerir e 
controlar seus sistemas eleitorais nas áreas temáticas de cada mesa. 

Cada mesa de trabalho levantará duas questões e participarão entre 15 
e 20 pessoas. Cada mesa terá um Coordenador-Moderador de Mesa (A 
cargo  dos  Diretores  Gerais  do  CNE)  e  um  Relator.  Cada  tema  será 
moderado pelo Diretor responsável, quem deverá, no início da sessão,  
estabelecer os tempos e condições dos direitos de palavra. 

A  função  fundamental  do  Relator  é  tomar  nota  de  todos  os  temas 
debatidos na mesa, principalmente, sobre os critérios e procedimentos 
utilizados por cada um dos organismos eleitorais.

A  discussão  na  mesa  estará  baseada  em  algumas  perguntas 
geradoras  de  debate,  sobre  os  processos  medulares  e  seus 
procedimentos  de  gestão  e  controle.  Essas  perguntas  ou  dúvidas 
objetivam  conhecer  quais  são  os  critérios  fundamentais  e/ou 
procedimentos que formam e possibilitam o processo. Esperamos que 
os participantes, a partir da apresentação das perguntas e/ou dúvidas 
comecem a debater com base nas experiências concretas em cada país. 

No final da sessão de trabalho, as e os Coordenadores de Mesa e as e os  
Relatores realizarão a Relatoria da Mesa, a qual será apresentada na 
terceira e última sessão do Encontro.



                                                                                                               


