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Apresentação

A EXTRANET TUCANA é um sistema de BANCO DE DADOS ON-LINE implantado pelo PSDB-MG através de uma 

parceria com o Instituto Teotônio Vilela (ITV) e com o PSDB de São Paulo. 

O principal objetivo dessa ferramenta de trabalho é facilitar a organização dos diretórios e comissões 

provisórias municipais do partido e, por consequência, melhorar a comunicação e a integração dessas 

instâncias com o diretório estadual, integrando processos e otimizando ações.

Trata-se de um sistema virtual de fácil manuseio, por meio da qual é possível cadastrar e atualizar dados, 

documentos e informações do partido e seus filiados, permitindo consultas automáticas. Além de permitir o 

gerenciamento em tempo real de dados dos filiados, o sistema permite, dentre outros, gerar relatórios com 

gráficos sobre resultados eleitorais do PSDB-MG de cada município.

Este MANUAL DA EXTRANET TUCANA apresenta, de forma didática, as funcionalidades do sistema e um 

passo a passo sobre as formas de acesso e a utilização de cada seção.

Boa leitura e bom proveito!

EXTRANET

TUCANATUCANA
Integrando processos 
e otimizando ações!
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Como acessar a EXTRANET TUCANA | PSDB-MG

Para acessar o sistema da EXTRANET TUCANA, entre no portal do PSDB-MG (www.psdb-mg.org.br) e clique 
no banner/botão localizado no alto do site, conforme indicado no print abaixo:

Se preferir, acesse diretamente o seguinte endereço:

http://psdb-mg.org.br/extranet

Ao entrar no site, aparecerá a TELA BAIXO. Basta que o Presidente do Diretório ou Comissão Provisória 
selecione seu município, informe seu LOGIN/USUÁRIO e digite no teclado virtual a sua SENHA EXCLUSIVA, 
fornecida pelo PSDB-MG. 
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Exemplo de tela inicial da EXTRANET TUCANA logo após o LOGIN

Pronto! Agora é só “navegar” para inserir/alterar informações 

e usufruir do banco de dados do partido em seu município.

Na tela inicial do sistema é possível visualizar diversas informações e recursos:

• Situação do Município: status do PSDB em seu Município

• Nome do presidente(do diretório ou da comissão provisória municipal)

• Tucanos no poder (prefeito, vice, vereadores e deputados)

• Dicas de uso, comunicados e avisos importantes

• Troca de senha

  IMPORTANTE!

Cada credencial de acesso é individual e intransferível e 
os acessos se dão de acordo com a seguinte hierarquia:

I  - Diretório Estadual

II  - Presidente de Diretório

III  - Filiado

IV  - Visitante
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Principais funcionalidades da EXTRANET TUCANA

Através dessa seção é feito o gerenciamento 
de todos os cadastros do diretório. Aqui são 
preenchidos dados como nome, endereço, 
telefone, e-mail e cargos ocupados.

Os cadastros realizados na EXTRANET devem servir como um “espelho” do cadastro do TSE (filiados), para 
controle interno do partido, e como forma de agilizar todas as formas de comunicação.

Cada filiado pode atualizar seus próprios dados, caso deseje, através de sua credencial pessoal de acesso.

Todas as alterações realizadas no cadastro são revisadas pela Secretaria Geral do Diretório Estadual antes 
de entrar em vigor. Este procedimento assegura a fidelidade e a correção dos dados.

  IMPORTANTE!

Os cadastros devem ser gerenciados exclusivamente pelos presidentes de cada diretório ou 
comissão provisória (ou por pessoas de sua estrita confiança), que podem incluir, alterar e deletar 
filiados de acordo com a situação de cada um. 
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Ferramenta para preenchimento e envio 
de atas diretamente através do sistema.

Para incluir, redigir e arquivar uma ata clique primeiramente no banner/botão ATA FÁCIL. Após o clique 
aparecerá a imagem abaixo.

Clique em “Incluir nova ata” para acessar a plataforma/tela a seguir:

• Nesta plataforma estão disponíveis downloads para vários modelos de atas. 

• É possível tanto REDIGIR as atas por meio do próprio sistema. Basta colocar o título e a data da ata nos 

campos específicos, selecionar “CONTEÚDO ATA” e redigir na plataforma do WORD disponbilizada. Após 

a redação da ata, a mesma deve ser arquivada no sistema, clicando no botão “GRAVAR”

• É possível também IMPORTAR uma ata redigida no computador. Neste caso, basta selecionar “ARQUIVO” 

e clicasr em “ESCOLHER ARQUIVO”. 
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Recurso para análise de desempenho 
nominal dos candidatos nas últimas 
eleições, com dados extraídos do TSE.

Nesta seção estão disponíveis dados on-line com a votação obtida por todos os candidatos de todos os 
partidos nas últimas eleições. 

É possível fazer consultas dos resultados eleitorais por Município, por Partido, por Candidato e por Cargo. 

Além do número absoluto de votos obtido por cada candidato ou partido no município, há também o 
percentual com relação ao número de votos válidos apurados.
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Análise de desempenho eleitoral dos 
municípios levando em consideração apenas 
o PSDB. Quais cidades possuem melhor 
desempenho, em forma de ranking. 

Por meio desta seção é possível elaborar rankings para saber em quais municípios o PSDB obteve mais votos 
nas eleições de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Basta informar o período e o cargo desejado.
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Geração automática de gráficos para análise 
de desempenho eleitoral do PSDB nos 
municípios do estado nas últimas eleições, 
em comparação com os demais partidos.

Por meio desta seção é possível elaborar gráficos sobre o desempenho do PSDB em várias eleições, 
comparativamente com o desempenho de outros partidos. Basta informar o período, o cargo desejados e os 
partidos que se pretende comparar.
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Lista oficial de filiados do PSDB extraída da 
base de dados do Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais (TRE-MG).

Clicando no nome do filiado, têm-se acesso à sua ficha cadastral, como mostra a tela abaixo: 
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Por meio desta seção é possível gerar relatórios ou PLANILHAS DE EXCEL com dados cadastrais referentes 
aos diversos integrantes de diretórios e comissões provisórias. Basta informar selecionar os cargos e as 
informações desejadas, conforme mostra a tela a seguir.

Ferramenta para geração de listas de 
filiados (relatórios) utilizando filtros como 
cargos, municípios, regiões administrativas, 
em formato compatível com Excel.

Ferramenta para preenchimento e gerenciamento de 
NOMINATAS no período de convenções municipais, com 
regras inteligentes de preenchimento (cruzamento de 
cargos). Disponível apenas para os municípios que 
têm diretórios.
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Preenchimento de nonimatas de convensões

1. Acesse a EXTRANET TUCANA por meio do seguinte endereço: psdb-mg@psdb-mg.org.br/extranet

2. Assim que você digitar LOGIN e SENHA e entrar na tela do seu município, aparecerá a seguinte mensagem:

3. Confirme que você é o presidente da atual Gestão do diretório ou comissão provisória municipal (SIM)

4. Após essa confirmação, aparecerá a indicação abaixo. CLIQUE para acessar o FORMULÁRIO DE 
PREENCHIMENTO DE NOMINATA

5. Na página PREENCHIMENTO DA NOMINATA, você deverá preencher TODOS OS ITENS LISTADOS.

  IMPORTANTE!

É obrigatório o preenchimento de todos os cargos eleitos em 
Convenção na NOMINATA cadastrada na EXTRANET TUCANA.
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PREENCHIMENTO DE CADA ITEM DA NOMINATA | PASSO A PASSO

1. LISTA DE PRESENÇA

 ► Clique no ícone 

LISTA DE 
PRESENÇA

  e digite o número de nomes que você irá preencher (número 
total de nomes da Lista de Presença da Convenção). Selecione os nomes. Quando todos estiverem 
listados e com os dados corretos, clique em ADICIONAR. 

VEJA O EXEMPLO ABAIXO:

ATENÇÃO! Confira o número exato de campos para selecionar os nomes, pois não será possível alterar a 
numeração depois de confirmado o número.

 ► Selecione os nomes:

 ► Selecione o nome nos campos numerados. Caso o nome já esteja na lista, mas com algum dado 
incorreto, clique em ALTERAR, que imediatamente abrirá o cadastro de filiados do seu município na 
EXTRANET TUCANA, como na tela a seguir. Acrescente ou corrija as informações e clique em GRAVAR.
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REGRAS GERAIS

 ► Observe que no CADASTRO da EXTRANET TUCANA os campos de preenchimento obrigatório 
aparecem pintados de amarelo. Caso não sejam devidamente completados, o sistema acusará erro. 
Isso se repetirá em todos os cargos.

 ► Caso o nome desejado não figure na listagem, clique em Inserir novo cadastro  para abrir a 
tela da EXTRANET TUCANA com o cadastro de filiados de seu diretório. Basta acrescentar nome e 
informações e clicar em GRAVAR no fim da tela. 

ATENÇÃO! As alterações e inclusões na EXTRANET TUCANA não são imediatas, dependem de aprovação da 
Secretaria do Diretório Estadual.

 ► Sempre observe os números que aparecem no início da página. Eles o ajudam a controlar o 
andamento do processo, mostrando o número de nomes preenchidos e o número de nomes a 
preencher.

VEJA O EXEMPLO A SEGUIR:
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 ► Retorne à página PREENCHIMENTO DA NOMINATA das convenções, selecione os novos nomes que 
deseja inserir e clique em ADICIONAR no final da página.

2. MEMBRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL

 ► Clique no ícone 

MEMBRO 
DIRETÓRIO 
MUNICIPAL  . Observe que no início da página aparece o total de nomes que 

deverá ser preenchido. Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e com os dados corretos, 
clique em ADICIONAR.

 ► Faça o mesmo processo realizado na inserção de nomes na LISTA DE PRESENÇA. Se for necessário 

acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em ALTERAR ou Inserir novo cadastro  salve 
na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à NOMINATA e finalize a inserção de informações, clicando 
em ADICIONAR.

ATENÇÃO! A última vaga do Diretório Municipal destina-se ao Líder da Bancada. Apenas será possível incluí-
lo selecionando o último número na listagem, que mostrará o nome de todos os vereadores, inclusive o do 
Líder. 

 ► Caso o município não possua vereador, selecione apenas a opção Líder da Bancada.
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3. SUPLENTE DE DIRETÓRIO MUNICIPAL 

 ► Clique no ícone 

SUPLENTE 
DIRETÓRIO 
MUNICIPAL . No topo da página aparece a numeração com a quantidade 

exata de nomes que devem ser preenchidos. Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e 
com os dados corretos, clique em ADICIONAR.

 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  
ou ALTERAR, salve na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à NOMINATA e finalize a inserção de 
informações, clicando em ADICIONAR.

4. DELEGADO À CONVENÇÃO ESTADUAL

 ► Clique no ícone 

DELEGADO
CONVENÇÃO
ESTADUAL  confira o total de nomes a ser preenchido, no topo da página. 

Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e com os dados corretos, clique em ADICIONAR.
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 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  
ou ALTERAR, salve na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à NOMINATA e finalize a inserção de 
informações, clicando em ADICIONAR.

5. SUPLENTE DE DELEGADO À CONVENÇÃO ESTADUAL

 ► Clique no ícone 

SUPLENTE DEL.
CONV. ESTADUAL

, confira o total e nomes a ser preenchido, no topo da página. 
Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e com os dados corretos, clique em ADICIONAR.

 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  
ou ALTERAR, salve na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à NOMINATA e finalize a inserção de 
informações, clicando em ADICIONAR.

6. MEMBRO DO CONSELHO DE ÉTICA MUNICIPAL

 ► Clique no ícone 

MEMBRO CONS.
ÉTICA

MUNICIPAL  e observe que no topo da página aparece o número 5, que é o 
total de nomes que deverão ser inseridos. Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e com 
os dados corretos, clique em ADICIONAR no final da página.

Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  ou 
ALTERAR, salve na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à Nominata e finalize a inserção de informações, 
clicando em ADICIONAR. 

ATENÇÃO! A mesma pessoa não pode ocupar o cargo de membro da Comissão Executiva e membro ou 
suplente do Conselho de Ética.  O sistema bloqueará a inserção de nomes repetidos nesses campos.
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7. SUPLENTE DO CONSELHO DE ÉTICA MUNICIPAL

 ► Clique no ícone 

SUPLENTE CONS.
ÉTICA

MUNICIPAL  e observe que no topo da página aparece o número 5, que é o 
total de nomes que deverão ser inseridos. Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e com 
os dados corretos, clique em ADICIONAR no final da página.

 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  
ou ALTERAR, salve na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à NOMINATA e finalize a inserção de 
informações, clicando em ADICIONAR.

8. MEMBRO DO CONSELHO FISCAL MUNICIPAL

 ► Clique no ícone 

MEBRO CONS.
FISCAL

MUNICIPAL  e observe que no topo da página aparece o número 3, que é o 
total de nomes que deverá ser inserido. Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e com os 
dados corretos, clique em ADICIONAR no final da página.

 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  
ou ALTERAR, salve na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à Nominata e finalize a inserção de 
informações, clicando em ADICIONAR.

9. SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL MUNICIPAL

 ► Clique no ícone 

SUPLENTE CONS.
FISCAL

MUNICIPAL  e observe que no topo da página aparece o número 3, que é o 
total de nomes que deverá ser inserido. Selecione os nomes e, se todos estiverem listados e com os 
dados corretos, clique em ADICIONAR no final da página.

 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  
ou ALTERAR, salve na tela da EXTRANET TUCANA, retorne à NOMINATA e finalize a inserção de 
informações, clicando em ADICIONAR.

 ► ATENÇÃO!A mesma pessoa não pode ocupar o cargo de suplente do Conselho Fiscal e membro do 
Conselho de Ética. O sistema bloqueará a inserção de nomes repetidos nesses campos.

10. PRESIDENTE DE DIRETÓRIO MUNICIPAL

 ► Clique no ícone 

PRESIDENTE DO
DIRETÓRIO
MUNICIPAL  e selecione um único nome. Se as informações estiverem 

corretas, clique em ADICIONAR para finalizar.

 ► Se o nome do Presidente não estiver cadastrado no campo 1-SELECIONE, clique em 
Inserir novo cadastro  para abrir a tela da EXTRANET TUCANA. Insira as informações, grave, 

retorne à NOMINATA e finalize clicando em ADICIONAR.
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11. VICE-PRESIDENTE DE DIRETÓRIO MUNICIPAL/ZONAL

 ► Clique no ícone 

VICE-PRESIDENTE
DIRETÓRIO
MUNICIPAL  e selecione um único nome. Se as informações estiverem 

corretas, clique em ADICIONAR para finalizar.

 ► Se o nome do Vice-Presidente não estiver cadastrado no campo 1-Selecione, clique em 
Inserir novo cadastro  para abrir a tela da EXTRANET TUCANA. Insira as informações, grave, 

retorne à NOMINATA e finalize clicando em ADICIONAR.

12. SECRETÁRIO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL/ZONAL

 ► Clique no ícone 

SECRETÁRIO DE 
DIRETÓRIO
MUNICIPAL  e selecione um único nome. Se as informações estiverem 

corretas, clique em ADICIONAR para finalizar.

 ► Caso o nome do Secretário de Diretório Municipal não esteja cadastrado no campo 1-Selecione, 

clique em Inserir novo cadastro   para abrir a tela da EXTRANET TUCANA. Insira as informações, 
grave, retorne à NOMINATA e finalize clicando em ADICIONAR.

13. TESOUREIRO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL/ZONAL

 ► Clique no ícone 

TESOUREIRO DO 
DIRETÓRIO
MUNICIPAL  e selecione um único nome. Se as informações estiverem 

corretas, clique em ADICIONAR para finalizar.
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 ► Caso o nome do Tesoureiro de Diretório Municipal não esteja cadastrado no campo 1-Selecione, 

clique em Inserir novo cadastro  para abrir a tela da EXTRANET TUCANA. Insira as informações, 
grave, retorne à Nominata e finalize clicando em ADICIONAR.

14. VOGAL DA EXECUTIVA MUNICIPAL/ZONAL

 ► Clique no ícone 

VOGAL DA
EXECUTIVA
MUNICIPAL  e confira o total de nomes a ser preenchido, no topo da página. 

Selecione os nomes. Se as informações estiverem corretas, clique em ADICIONAR para finalizar.

 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  ou 
ALTERAR para abrir a tela da EXTRANET TUCANA. Insira as informações, grave, retorne à NOMINATA 
e finalize clicando em ADICIONAR.

15. LÍDER DA BANCADA

 ► Clique no ícone 

LÍDER DA 
BANCADA

. Observe que o Líder selecionado anteriormente aparece na 
tela. Portanto, o processo está concluído.

16. SUPLENTE DA EXECUTIVA MUNICIPAL/ZONAL

 ► Clique no ícone 

SUPLENTE DA
EXECUTIVA
MUNICIPAL  e confira o total e nomes a ser preenchido, no topo da página. 

Selecione os nomes. Se as informações estiverem corretas, clique em ADICIONAR para finalizar.

 ► Se for necessário acrescentar nomes ou corrigir informações, clique em Inserir novo cadastro  ou 
ALTERAR para abrir a tela da EXTRANET TUCANA. Insira as informações, grave, retorne à NOMINATA 
e finalize clicando em ADICIONAR.

VISUALIZANDO A NOMINATA PRONTA

 ► Clique no ícone Visualizar Nominata  para abrir a página com todas as informações inseridas.

 ► Confira na NOMINATA se todos os dados foram preenchidos e estão corretos.

 ► Imprima e faça nova revisão da NOMINATA. 
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 ► ATENÇÃO! A sua Nominata poderá aparecer com campos em vermelho, apontando campos 
obrigatórios que não foram preenchidos e a informação cadastro incompleto. Para efetuar 
a correção, clique no nome da pessoa e imediatamente abrirá a tela do cadastro da EXTRANET 
TUCANA. Complete os dados nos campos amarelos e clique em GRAVAR.

 ► Após verificar se todos os dados da Nominata estão corretos, clique em: 

Veja um exemplo de nominata concluída

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO!

EXTRANET

TUCANATUCANA

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB-MG
Tel.: (31) 2125-4545
extranetmg@psdb-mg.org.br
Rua Ouro Preto, 846 - Barro Preto - BH/MG


