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	 Apresentação

No balanço das atividades da Assembleia Legislativa de Minas Gerais referente
ao biênio 2007/2008 tomou-se o cuidado de não restringir a análise a uma avaliação
meramente quantitativa das Leis produzidas nesse período. Buscou-se considerar,
sobretudo, a relevância dos temas que estiveram na pauta do Legislativo mineiro e
a qualidade e profundidade dos debates promovidos, dando voz aos diversos interesses
envolvidos em cada uma das questões da agenda legislativa. Esse processo, que
mobilizou parlamentares, técnicos do setor público, especialistas e a sociedade
como um todo, engrandeceu o Parlamento mineiro e contribuiu, de forma inequívoca,
para o fortalecimento da nossa democracia.

É com esse mesmo cuidado que ora apresentamos o Relatório de Atividades
da Escola do Legislativo de Minas Gerais referente ao exercício de 2008.

Em primeiro lugar, é fundamental ressaltar a importância da educação
legislativa na formação política do cidadão, ao qualificar e valorizar sua participação
no processo de elaboração das leis e na discussão e no acompanhamento das
políticas públicas. Nesse sentido, a Escola do Legislativo está plenamente integrada
ao projeto da Assembleia de Minas, de manter e aprofundar a participação popular
no processo legislativo, contribuindo, com suas ações, para a formação política e
democrática dos cidadãos mineiros.

Em segundo Lugar, faz-se necessário destacar a presença imprescindível da
Escola nas iniciativas voltadas para a educação cidadã dos nossos jovens, iniciando-
os no mundo da política. Dois projetos em especial, promovidos pela ALMG em
parceria com outras instituições e grande envolvimento da Escola, merecem destaque
nesse período: o Expresso Cidadania e o Parlamento Jovem. Foram mobilizados mais
de 18 mil estudantes do ensino médio da Capital e do interior do Estado em cursos,
palestras, oficinas e debates sobre temas ligados ao conhecimento e à prática
política, sensibilizando-os e conscientizando-os para a importância da sua
participação ativa na vida pública.

E, finalmente, deve-se ressaltar o papel relevante que a Escola do Legislativo
tem desempenhado no aprimoramento e fortalecimento dos legislativos municipais
mineiros. Além do seu esforço de acompanhar o movimento de interiorização da
Assembleia de Minas, estendendo e aprofundando suas ações de educação legislativa
aos municípios mineiros, a Escola do Legislativo, em parceria com o Centro de Apoio
às Câmaras CEÂC , tem estimulado e apoiado a criação de escolas em câmaras
municipais do Estado. Essa ação resultou, em 2008, na criação da Rede de Escolas
do Legislativo de Minas Gerais, fundamental para ampliar o atendimento aos vereadores
e servidores dos legislativos municipais e aos cidadãos mineiros do interior do Estado.

São essas as grandes linhas que destacamos como orientação para a leitura
deste balanço da atuação e das atividades da Escola do Legislativo de Minas Gerais
em 2008.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Introdução
Fazer o balanço de um ano encerra sempre uma certa dose de alegria. É a hora em que

computamos qual a parcela do que planejamos deixou a esfera dos projetos e se fez realidade.
Isso nos dá fôlego para encarar os desafios que se apresentam renovados, mas que carregam a
essência dos valores pelos quais acreditamos valer a pena trilhar de novo os mesmos caminhos.

O ano de 2008 sucedeu ao ano em que a Escola do Legislativo comemorou seus 15 anos
de existência e durante o qual reunimos em Minas um número significativo de pessoas para
pensar o desafio de aprimorar o Parlamento. Dar continuidade aos trabalhos de aperfeiçoamento
do corpo técnico e político, de qualificar o diálogo com a sociedade e de reinventar a idéia de
cidadania como principal alavanca para a consolidação da democracia já parecia tarefa
suficientemente grandiosa para o ano que começava.

Entretanto, outras atividades foram se desenhando, ganhando corpo e alma ao longo
do ano e exigindo de nós fôlego, espírito coletivo, além da reafirmação constante dos princípios
que norteiam nossas escolhas.

Vieram o concurso público, que nos impôs limites de ação, e a preparação para o
processo eleitoral, que nos fez compartilhar com outros setores da Casa a experiência de criar
e dar forma a um projeto novo, ousado, com vistas a enfrentar o fantasma da apatia política que
assombra nossa juventude. Em seguida, tivemos a oportunidade de incrementar o programa de
educação a distância, a possibilidade de refletir em público e com o público a história da
formação do povo mineiro, a necessidade de regionalizar no Estado de Minas o projeto da Escola
do Legislativo, que culminou com a criação da rede de escolas existentes no Estado, enfim, tudo
o que vamos apresentar ao longo das próximas páginas deste relatório. Para tudo, preparamo-nos
com o entusiasmo que o trabalho recriado e compartido faz brotar e florescer.

Contudo, algo exigiu de todos nós, que fazemos a Escola, mais força e mais firmeza:
enfrentar a perda do nosso querido amigo Maurício Marques Trigueiro. Afastado de nós desde
o final de 2007, a lembrança de Maurício esteve presente em cada atividade que desenvolvemos
em 2008. Das palestras aos estudantes dos diversos níveis de ensino às discussões técnicas nos
grupos de trabalho; dos cursos de aperfeiçoamento funcional às atividades de formação política;
da preparação para o Parlamento Jovem aos Encontros com a Política, pelas Minas afora. Durante
todo o ano, inúmeras palavras de carinho nos foram transmitidas por participantes dos programas
que desenvolvemos dentro e fora do espaço físico da Escola, marcando quão enorme é a falta
que ele nos faz e sempre nos fará.

Porém, ainda que seja tão dolorosa esta ausência,
"sob o pretexto de que o vôo não é infinito, vamos renunciar a voar? Sob o pretexto de

que a vida não é imortal, vamos renunciar a viver? Eu digo absolutamente o contrário:

a vida é o que ela é: frágil, passageiro, mortal, efetivamente: não é uma razão para
renunciar a viver: é uma razão, ao contrário, e fortíssima para viver mais. Para viver

melhor." (André comte-Sponville)
Forjamos, assim, a ferro e a brasa, as atividades de 2008. Um ano que poderia ter sido,

como tantos outros, povoado pelos sonhos que sonhamos juntos e que, por isso mesmo, tiveram
mais chances de se tornar realidade. Foi, porém, um ano diferente, que testou ao limite nossa
capacidade de seguir em frente e que aprimorou, ainda que dolorosamente, nossa capacidade
de viver melhor.

Ruth Schmitz de Castro
Coordenadora Pedagógica
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Relatório das Atividades - Exercício 2008

Em 2008, a Escota do Legislativo manteve as suas principais tinhas de atuação voltadas
para a capacitação e atualização dos públicos interno e externo nas áreas temáticas de
interesse e atuação do Poder Legislativo, bem como para o apoio aos municípios e à
educação para a cidadania.

No total, foram realizadas 245 diferentes atividades, envolvendo um público de mais
de 30 mil pessoas, entre parlamentares, servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
das câmaras municipais, estudantes, professores, representantes de organizações da
sociedade civil e público em geral.

Desse total, 60 atividades dizem respeito à capacitação de servidores da Casa, com
mais de 2 mil participantes. Esses resultados estão relacionados com a meta de promoção
da adequação dos recursos humanos da instituição às suas necessidades e atribuições.

Em termos de capacitação de público externo, foram realizadas 24 atividades, que
também tiveram a participação de mais de 2 mil pessoas. Essa linha de atuação da Escola
contribui para o atendimento da meta de aproximação do Legislativo mineiro com a sociedade,
por meio de seus segmentos.

No âmbito do programa de Apoio aos Municípios, que contou com a parceria do
Centro de Apoio às Câmaras - Ceac - e atendeu a uma das metas específicas da Casa para
2008, a Escola do Legislativo promoveu ou participou de outras 22 atividades, com a presença
de vereadores e servidores de câmaras municipais, totalizando um público de 1.450
participantes.

Por meio do programa de Educação para a Cidadania, que se relaciona com a meta
de aprimoramento e fortalecimento da formação política e da participação popular, a
Escola do Legislativo ofereceu 139 atividades para um público de quase 25 mil pessoas,
entre estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior, além de grupos especiais e da
terceira idade.

Capacitação dos servidores da ALMG

Entre as ações destinadas aos servidores da Assembleia Legislativa,
destacaram-se o Programa de Capacitação em Planejamento e Gestão de Projetos,
que envolveu diversos setores e servidores da Casa, e o Programa de
Desenvolvimento de Competências Gerenciais, voltado para diretores, gerentes-
gerais, coordenadores e gerentes operacionais da ALMG.

Cabe ressaltar também a oferta, nesse ano, de uma série de atividades
voltadas para a atualização dos públicos interno e externo com relação à legislação
eleitoral, tendo em vista a realização das eleições municipais em 2008.

Importante lembrar, finalmente, que a oferta de atividades de capacitação
para o público interno, especialmente em atendimento às demandas setoriais,
ficou suspensa, durante boa parte de 2008, pela realização do concurso público
promovido pela ALMG.

7



Ações para o público externo

Entre as ações destinadas ao publico em geral. um dos principais destaques
foi o "Ciclo de Palestras sobre Formação do Povo Mineiro", oferecido pelo Programa
Pensando em Minas, que, além da participação expressiva em suas seis palestras,
permitiu a geração de outros subprodutos, na forma de material para programas
da TV Assembleia, de uma exposição, de um kit de DVDs e, especialmente, de
uma edição especial dos Cadernos da Escola do Legislativo, a ser lançada no primeiro
semestre de 2009.

Destaca-se também, nesse período, a grande participação da ALMG, por
intermédio da Escola do Legislativo, na co-realização de eventos com instituições
de ensino superior do Estado, especialmente aqueles voltados para as
comemorações dos 20 Anos da Constituição Federal de 1988.

Nesse ano, a Escola do Legislativo avançou ainda no seu Programa de
Educação a Distância, por meio da implantação da Plataforma Moodie, com o apoio
do Interlegis/Senado Federal, e da oferta de cursos-piloto, de forma autônoma
ou em parceria.

Apoio aos Municípios

O Programa de Apoio aos Municípios teve como principal enfoque. em
2008, a preparação dos agentes politicos, servidores e cidadãos para as eleições
municipais, notadamente no que diz respeito à atualização de conhecimentos
acerca da legislação eleitoral.

Cabe destaque também para os significativos resultados da acão estratégica
desenvolvida pela Escola no sentido do estímulo e apoio à criação de Escolas do
Legislativo em câmaras de cidades de médio OLI grande porte de cada uma das 10
macrorregiões, culminando com a formação de uma rede de âmbito estadual.
Essa rede conta hoje. além da Escola do Legislativo da ALMG, com 13 Escolas de
Legislativos Municipais, sendo 5 em funcionamento (Viçosa, Belo Horizonte, Montes
Claros, Sete Lagoas e Pouso Alegre), 3 recém-criadas (Juiz de Fora, Divinópolis e
Poços de Caldas) e 5 em processo de criação (Araxã, Ipatinga. Paracatu. Patos de
Minas e Uberlândia).

Educação para a Cidadania

O grande destaque de 2008, nessa área, é, sem qualquer sombra de duvida,
o Projeto Expresso Cidadania, desenvolvido pela Escola do Legislativo juntamente
com diversos outros setores da Casa. Mais que os números grandiosos e a
repercussão na midia e na sociedade, cabe ressaltar a importância dos resultados,
principalmente naquilo que eles representam de conscientização e mobilização
do público jovem para a participação política.
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Isso não diminui, é óbvio, a importância dos outros projetos da Escola do
Legislativo nessa área, especialmente o Parlamento Jovem e o Programa de Visitas
Orientadas, que, com sua regularidade e permanência, têm contribuído para levar essa
mensagem de cidadania, democracia e participação para diversos públicos e locais.

Publicações
O destaque desse ano, na área de publicações, fica para o novo fascículo

dos Cadernos da Escola do Legislativo, cujo conteúdo é resultado de um grande
esforço de renovação da proposta editorial do periódico, principalmente com vistas
a promover a sua inserção junto ao públicos acadêmico a formadores de opinião.

Ãlaôr Messias Marques Jr.
Gerente-geral da Escola do Legislativo
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flQ homem é livre para escolher,

em um mesmo movimento,

o destino de todos os homens e o valor

que se deve atribuir à humanidade

J. R Sart.re
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"As histórias podem alimentar

nossa mente, levando-nos talvez

não ao conhecimento de quem

somos, mas ao menos à consciência de

que existimos - uma consciência

essencial, que se desenvolve pelo

confronto com a voz alheia'

Alberto Maquci

quadros
demonstrativos



resultado consolidado

Capactacao Interna	 6u
	 663 horas	 2.187

Capacitação Externa
	

25
	

995 horas
	 2.263

Apoio aos Municipios	 22
	

81 horas	 1.452

Educação para a Cidadania
	 139
	

392 horas
	 24,941
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capacitaço interna

"Pensar a transmissão educativa

não como uma prática que garanta

a conservação do passado ou a

fabricação do futuro, mas como um

acontecimento que produz o

intervalo, a diferença, a

descontinuidade, a abertura

do porvir!'

Jorge Larrosa
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1 1	- Demandas Institucionais

1. 1 1 - Programa de Capacitaçào em Planejamento e Gestão de Projetos - SGM/DRH/ELE

Servidores cia

26/5/2008	para os treinarnentosTevep, 2 horas	91diretores, gerentes-gerais e
servidores convidados

3015/2008	Servidores convocados pela ALMG 12 horas	25

216/2008	Servidores convocados pela ALMG 12 horas	25

13 e 14/6/2008	Diretores, gerentes-gerais e	21 horas	29servidores convocados pela ÂLMG

16/6/2008	Servidores convocados pela ALMG 12 horas	27

20/6/2008	Servidores convocados pela ALMG 12 horas	24

Palestra: Descomplicando o
Planejamento

Curso: Planejamento e Gestão
de Projetos (PGP)

Curso: Planejamento e Gestão
de Projetos (PGP)

Curso: Gestão de Alta
Performance (GAP)

Curso: Planejamento e Gestão
de Projetos (PGP)

Curso: Planejamento e Gestão
de Projetos (PGP)

1	Pmqrma de De nvovmirnto de Comi	enas írerieiiS	DRH/[I E

Pr ur ama de Desenvolvimento de	 Diretor es e gerentes	64 horas	43Com	 19/8 a 12/1212008petências Gerenciais Turma 1	 da ALMG

Programa de Desenvolvimento de	1918 a 12112/2008	Diretores e gerentes	64 horas	43Competências Gerenciais -- Turma 2	 da ALMG

III



1 2 - Demandas Setoriais

Cuio Preparatoíi0 e de Reciclagem
de Estagiarios do Procon Assembléia	28 a 29/1/2008	Estagiarios do Procon

Parceria com o Procon Assembléia 24a 25/7/2008	Assembléia	 32 horas	45
4 turmas ()

Apresentação do Sistema de
Administração de Materiais e	18 a 22/2/2008

	 Servidores responsáveis por 18 horas	59
Serviços Siad 5 turmas ()	 processos de compra da ALMG

Servidores da Diretoria de
Grupo de Estudo Propostas de	1014 a 15/5/2008 Processo Legislativo, da
Alteração do Regimento Interno	 'etana-Geral da Mesa e das 16 horas	13
da ALMG	 2818 a 111912008 Gerências-Gerais de Consultoria,

de Apoio ao Plenário e de Apoio
ás Comissões

Servidores das Gerências-Gerais
de Apoio ao Plenário, de Apoio

Recurso e Uso do Datashow	25 a 28/4/2008	asCornissoes, de Projetos 6horas	13Institucionais e da Coordenação
de Relações Públicas e
Cerimonial

Bibliotecários cia Gerência de
Bibliotecas Digitais	 6 a 13/5/2008	Biblioteca e Arquivo e analistas

da Gerência de Sistemas de	9 horas	22
Informação

Uso da Plataforma MoodLe
Configuração da Plataforma	161612008	Servidores da GSI e da ELE	4 horas	8

Servidores da GSI, equipe da
Uso da Plataforma Moodle	 GID responsável pela
Montagem e Operação de Cursos a 16a 17/6/2008	manutenção da internet,
Distância	 professores da ALMG e	12 horas	1 3

servidores da ELE que prestam
suporte a cursos a distância

Pesquisa no Banco de Dados de	 Servidores das Gerências-Gerais
Matérias em Tramitacão Mate	23a 271612008	de Apoio ao Plenário e de	6 horas	10

Documentação e Informação

Gerentes operacionais que
Treinamento de Monitores para a
Prática Monitorada	 27/6/2008	acompanharão os novos 3 horas	30servidores da ALMG 

empossados em 2009

(Continua)
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Servidores da GDI/ALMG. Do
Tribunal Regional do

Análise e Representação de	 Trabalho, da Procuradoria
Regional do Trabalho, doAssuntos: Diretrizes Utilizando o	7 a 10/7/2008	Tribunal de Justiça, doMarc 21	 Tribunal de Contas, do
Ministério Público e da
Fundação João Pinheiro

11/8 a	Taquigrafos e revisores da
Produção de Textos	 13110/2008	Gerência-Geral de

Taquigrafia e Publicação

Noções Básicas de Organização de 1519 a 3/1012008 Servidores da ÁLMG
Texto

Aspectos Constitucionais da	15 a 19/9/2008	Servidores da ALMGAdministração Pública

20 horas	11

32 horas	19

18 horas	21

15 horas	44

Jornalistas da Gerência-
22/9 a	Geral de Imprensa e	24 horas20110/2008	Divulgação e da Diretoria de

Rádio e TV

Treinamento para Entrada de
Dados, Pesquisa e Geração de	 Servidores da Gerência-Geral

	

29/9 a 9/10/2008	 16 horasProdutos no Banco de Dados El -	 de Projetos Institucionais
[ventos Institucionais

Regimento Interno da Assembléia

	

7 a28110/2008 	Servidores da ALMG	21 horas
Legislativa de Minas Gerais

Poder Legislativo Aspectos
Históricos. Sociopotiticos e	13 a 15/10/2008	Servidores da ALMG	 9horas
Jurídicos

Atualização dos Procedimentos de 3/11 a 1°/12/2008 Agentes de segurança da	48 horasSegurança	 ALMG

Introdução à Lingüística	 14/11 a	Servidores da ALMG	15 horas12/12/2008

Processo Legislativo	 17 a 2011112008	Servidores da ALMG

,-1,-.	 ')	 A.

	

UUL U(ItOU LJC k.'JI ILIUQLJIJI C3 - L	 15 a 19/12/2008	LJW51¼)I ¼)) ¼.JL) P ¼JLL/!	 20 horas	40
turmas ('1	 Assembleia

cscp	a:c ces.

17

Processo Legislativo para
Jornalistas - 2 turmas (*)

11 horas

19

5

27

37

77

40

35



1 3	- Programas Permanentes/Conjunturais

1 3 1 - Proqrama de Atualiiaçâo em Poder Legislativo e Adrninistraco Pública

COmUI1CdÇdO de Md5U C	 1413/2008	Servidores da ALMGDemocracia Luís Felipe Miguel

Informação e Democracia	 281412008	Servidores da ALMGDeliberativa	Nilson Vida[ Prata

Educacão e Puhtica em Platao 26/5/2008	Servidores da ALMGMarcelo Pimenta Marques

Tendências Contemporâneas na
Formulação de Políticas Públicas -	23/6/2008	Servidores da ALMG
Tais Castro de Magalhães

Princípios Constitucionais da
Administracao Pública Roberto	2518/2008	Servidores da ALMG
Som biili Filho

A Importãncia dos Diálogos nas
Organizações Ivone de Lourdes	291912008	Servidores da ALMG
Oliveira

20 Anos da Constituiçao de 1988 e
10 Anos da Reforma Administrativa
Gerenciat: um balanço da	 20/10/2008	Servidores da ALMG
Administração Pública Brasileira -
Florivaido Dutra de Araújo

Revisão Ortográfica Antônio	2411112008	Servidores da ALMGBarbosa da Silveira

3 horas	135

3 horas	94

3horas	117

3 horas	102

3 horas	157

3 horas	99

3 horas	75

3 horas	146

925
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1. 3 2 - Programa de Capacitação em Planejamento e Orçamento Público - Parceria ELE/GCT

Consultores da Gerência-
BO/Armazém Siafi	 7 a 10/3/2008	Geral de Consultoria	16 horas	9

Temática da ALMG

Estagiários do Curso Superior
Instrumentos para o	 de Administração Pública
Acompanhamento da Execução	18a 22/8/2008 (CSAP) da Escola de Governo 16 horas	5Orçamentária: Sigplan e Armazém	 da Fundação João Pinheiro em
Siafi	 exercício na Gerência-Geral de

Consultoria Temática da ALMG

Revisão do PPAG para o Exercício de	 Consultores da Gerência-
2009 e da Lei Orçamentária Anual	20/10/2008	Geral de Consultoria	2 horas	31
(LOA) para o Exercício de 2009	 Temática

Revisão do PPAG para o Exercício de
2009 e Lei Orçamentária Anual	2011012008	Deputados e assessores dos	2 horas	80gabinetes parlamentares(LOA) para o Exercício de 2009

Treinamento para utilização dos
Sistemas de Apoio à Apresentação Deputados e assessores dosde Emendas ao Orçamento 2009 e à	24/10/2008 4horas	119
Revisão do PPAG 2008-2011 7	 gabinetes parlamentares

1 3 3	Programa de Atualização em Leqslacão EHtora

Palestra: Comunicação Institucional	 Profissionais de comunicação

	

7/4/2008	da ALMG e da Câmara	3 horas	41e Legislação Eleitoral	 Municipal de Belo Horizonte

Curso: Eleições Municipais	 Servidores dos gabinetesInovações e Limites Impostos pela	7 a 11/4/2008	parlamentares da ALMG	9 horas	59
Legislação Eleitoral

Servidores da ALMG
Curso: Informações sobre o Processo 15 a 26/9/2008 envolvidos no	 9 horas	23Eleitoral	 acompanhamento das

eleições 2008
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2 ri
capacítaço externa

-.	1

Ir

"Não pode haver uma solução efetiva para a

auto-alienação do trabalho sem que se promova,
conscienciosamente, a universalização conjunta

do trabalho e da educação'

stván Mészàros



2 1 - Programa de Formação Acadêmica

Cai SO de [spccializaçao em Poe
Legislativo (parceria PUC Minas)	2
turmas (*)

Curso de Especialização em
Comunicação Pública (parceria PUC
Minas)	2 turmas (*)

14/1 a 25/1	Servidores da ALMG e
14/7 a 2517	público em geral

Março a
dezembro de	Servidores da ALMG e

2008	público em geral

360 horas	52

240 horas	54

600	106

2 2 - Programa de Capacitação em Planejamento e Orçamento Público - Parceria ELE/GCT

O Sistema de Planejamento do
Estado de Minas Gerais e a
Revisão do PPÂG para o Exercício
2009 ALMG

Membros dos conselhos
setoriais e representantes

9/10/2008	de entidades da sociedade
civil participantes do
processo PPAG

8horas	 183
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2 3 - Programa de Apoio Interinstituciona

Cor se Processo Lerlisletivo
Guilherme Wagner Ribeiro e Udo	19 a 21/5/2008	Servidores da Assembleia

Costa Leite	 Legislativa da Paraíba

Palestra: A atitude do jovem pode	 Participantes do Programa

fazer diferença nos rumos do País?	21/5/2008	de Educação para a

Ludovikus Moreira	 Cidadania da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina

Curso Qualidade da Lei: Tópicos de
Legistica e de Redação Técnica	26 a 30/5/2008 Servidores da Assembléia
Maria Letícia Albuquerque Maranhão	 Legislativa da Paraíba
Oliveira

V Semana de Gestão Pública -
ALMG/UNI 8H 2e3/6/2008 	Estudantes universitários

24 horas	50 ()

3 horas	121

40 horas	50 (*)

16 horas	100 ()

Participantes do Programa
27/6/2008	de Educação para a

Cidadania da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina

Palestra: Política e Cidadania
Ludovikus Moreira

l Ó Curso de Capacitação Político-
Feminista para Mulheres Líderes
(Lidfem) - Secretaria Especial de
Políticas para Mulheres da Presidência 13/6 a 5/7/2008
da República/UFMG/ALMG
Guilherme Wagner Ribeiro e Luiz
Fernandes de Assis Palestras em 5
municípios mineiros

Mulheres filiadas a partidos
políticos, pré-candidatas ás	80 horaseleições municipais de 2008
em Minas Gerais

3 horas 87

100(-)

Participantes do Programa
Palestra: A Importância do Voto no	13/8/2008	de Educação para a
Contexto Atual Leo Noronha	 Cidadania da Assembléia

Legislativa de Santa Catarina
Alunos do Centro

20 Anos da Constituiçâo Federal	29 a 30/8/2008 Universitário da Fundação
ALMG/Unifeg	 Educacional Guaxupé

(Urrifeg)
Congresso de Direito Constitucional	 Estudantes universitarios e
- 20 Anos da Constituição Cidadã	6, 7 e 8/10/2008 servidor-es de entidades
PUC Minas/ALMG e outros	 parceiras

Servidores de órgãosEncontro Reap-MG - 20 Anos da	6/11/2008	públicos integrantes daConstituição Federal	 Reap-MG
Servidores da Câmara
Municipal de Ipatinga e das

Curso: Organização e Indexação de 12 a 14/11/2008 unidades de informação dos
Normas Jurídicas ALMG órgãos integrantes da Reap-

MC

3 horas	180

8 horas	69

24 horas	300

8 horas	50

20 horas	14

Presença estimada
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2 4 Pensando em Minas Ciclo de Palestras íorrnacão do Povo Mineiro

Antes das Minas Gerais Adriana	7'512008	Ser-vdorcs da AbMG e
Romeiro	 publico em geral

Povos das Minas no Século XVIII	41612008	Servidores da ALMG e
Eduardo França Paiva	 público em geral

O Urbano e o Rural nas Minas Gerais
entre os Séculos xviii e XIX	 2/7/2008	Servidores da ALMG e

Alexandre Mendes Cunha	 público em geral

Território e Geopolítica nas Minas
Gerais do Século XIX Haruf	618/2008	Servidores da ALMG e

público em geralSalmen Espíridota
Minas Gerais na República: atraso
econômico, Estado e planejamento	10/9/2008	Servidores da ÂLMG e

público em geralMarcelo Magalhães Godoy
Minas Gerais na Contemporaneidade:
fronteiras regionais, identidade e	811012008	Servidores da ALMG e
diversidade João Batista de	 público em geral
Almeida Costa

3horas	117

3 horas	163

3horas	115

3 horas	122

3horas	126

3 horas	48

2 5	Educação a Distância

História Politica de Minas Gerais	 Pref e re nc ia lmen te
18/8 a	vereadores, assessores eUma introdução Critica Turma 5

- Plataforma ALMG	 28/11/2008	servidores de câmaras
municipais
Preferencialmente

Correspondência Oficial	 1519 a	vereadores, assessores e
Plataforma ALMG	 15/1112008	servidores de câmaras

municipais
Preferencialmente

Poder e Processo Legislativo	10/1112008 a	vereadores, assessores e
Municipal	Plataforma interlepis	16/1 /2009	servidores de câmaras

60 horas	48

30 horas	34

50 horas	80
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"Um ser capaz de outro destino diferente

do seu é um ser fecundo'

E. Levinas

2 riapoio aos municipios
(em parceria com o Centro de Apoio às Câmaras - Ceac/ALMG)



3 1 - Programa de Atualização em Legislação Eleitoral

Eleições Municipais 2008 Câmaras	 Vereadores, técnicos e
Municipais: Limites Legais em ano	31/3/2008	assessores das Câmaras
eleitoral	 Municipais

Vereadores, assessores,
Eleição Municipal ltuiutaba	81412008	lideranças comunitárias e

sociedade civil

Vereadores, assessores,
Eleição Municipal - Almenara	17/5/2008	lideranças comunitárias e

sociedade civil

Vereadores, servidores
Eleição Municipal - Araxá	 20/6/2008	públicos, lideranças da

sociedade civil e estudantes

Autoridades municipais,

Eleição Municipal - Pouso Alegre	24/6/2008	lideranças da sociedade
civil, professores e
estudantes

Vereadores, assessores,
Eleição Municipal Pará de Minas 1°/7/2008 servidores, lideranças

sociais, professores e
estudantes

Vereadores, assessores,
Eleição Municipal --servidores, liderançasIpatinga	3/7/2008	sociais, professores e

1 11fii1i

3horas	122

3 horas	96

3 horas	29

3 horas	80(-)

3 horas	80 (*)

3 horas	80(-)

80(-)

21 horas
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Jovens de Belo Horizonte

Vereadores e servidores de
Câmaras Municipais da
região Noroeste de Minas
Gerais

Vereadores e servidores de
Câmaras Municipais da
região Noroeste de Minas
Gerais

4 horas

2 horas

3 horas

Servidores de Câmaras
Municipais do Sul de Minas 3 horas

3 2 - Encontros com a Política

Montes Claros	 25/2/2008

Capitão Enéas	 12/9/2008

Vereadores, assessores,
lideranças comunitárias e
sociedade civil

Vereadores, assessores,
servidores, lideranças
sociais, professores e
estudantes

7 horas	150

6 horas	70

3 3 - Apoio a [ventos (Cursos e Palestras)

Palestra: Politica e Juventude
Ludovikus Moreira - Câmara Municipal	23/2/2008
de Belo Horizonte
Palestra: Educação Legislativa no
Contexto Municipal Alaôr Messias	28/2/2008
Marques Jr. Câmara Municipal de
Paracatu

Palestra: Gestão Pública Wladimir
Rodrigues Dias Câmara Municipal de	29/2/2008
Paracatu

Palestra: Planejamento de Atividades
para Programas de Educação para a
Cidadania Ruth Schmitz
Encontro de Coordenadores de	28/4/2008
Câmaras Mirins do Sul de Minas
Câmara Municipal de Carnaducaia

Palestra: Informações sobre o Processo
Eleitoral 2008 Wladimir Rodrigues
Dias - Seminário Eleitoral: Eleições	10/6/2008
Municipais 2008 Câmara Municipal
de Sete Lagoas

Palestra: Poder Legislativo e Exercício
da Cidadania - Ludovikus Moreira	27/8/2008
Semana do Poder Legislativo Câmara
Municipal de Sete Lagoas
Palestra: Eu e Nós Ludovikus Moreira
e Cláudia Bento Semana do Poder
Legislativo Câmara Municipal de	29/10/2009
Santo Antônio do ltambé

Precnc a ca macia

50

50

50

25

80

80

50

() Presença estimada
(continua)

Vereadores e servidores de
Câmaras Municipais e	2 horas
público em geral

Vereadores, servidores,
estudantes e comunidade de	2 horas
Sete Lagoas

Vereadores, servidores de
Câmaras Municipais e	3 horas
estudantes
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dvrr u	Aluor Messias Marques Jr.
e Marco Antônio Andére Teixeira	 Vereadores, servidores do
Instalação da Escola do Legislativo de	12/1112008	Legislativo municipal e	3 horas
Divinópolis Câmara Municipal de	 lideranças locais
DMnópolis
Palestra: Poder Legislativo Municipal:
Crise e Reinvenção - Guilherme
Wagner Ribeiro - XV Congresso dos	28/11/2008	Vereadores da Área Mineira 4 horas
Vereadores da Área Mineira da Sudene	 da Sudene

Montes Claros
Palestra: Educação Legislativa no
Contexto Municipal Alaôr Messias	 Vereadores, servidores do
Marques Jr. .....Câmara Municipal de	 Legislativo municipal e	1 hora
Montes Claros	 lideranças locais

Palestras: Ataôr Messias Marques Jr. e
Raphael Olivé Instalação da Escola	18/1212008	

Vereadores, servidores do
do Legislativo de Poços de Caldas -	 Legislativo municipal e	2 horas
Câmara Municipal de Poços de Caldas	 lideranças locais

Palestra: Competências e Atribuições
dos Vereadores Ludovikus Moreira	19/1212008	Vereadores e servidores de
Câmara Municipal de Divinópolis	 câmaras municipais	 2 horas

50

50

50

50

d (',i rflldLl

3 4 Rede de Escolas do Leqislativo de Minas Gerais

Encontro com as Escolas de
Legislativos Municipais Mineiros

Servidores cie imiru
municipais, envolvidos ciii

8e9/9/2008 	atividades de capacitação ou	16 horas
responsáveis pelas Escolas
do LegisLativo do municipio

30

27



e'

?k
I

-	-
k

E
educaço para a cidadania

.. parece atraente, pelo menos não para

poucos, imaginar o ato de educar como uma

colocação, à disposição do outro de tudo

aquilo que o possibilite ser distinto do que é,

em algum aspecto. Uma educação que

aposte transitar por um itinerário plural e

criativo, sem regras rígidas que definam os

horizontes de possibilidade'

Sílvia Duschatzky e Car'os Skliar



4. 1 - Expresso Cidadania (Participação de diversos setores da ALMG)

Montes Claros	 5 e 6/3/2008

Uberaba	 10  11/3/2008

Uberlândia	 13 e 14/3/2008

Divinópolis	 18 e 19/3/2008

Pouso Alegre	 25/3/2008

Poços de Caldas	 27/3/2008

Patos de Minas	 31/3 e
1°/4/2008

Paracatu	 3/4/2008

São João dei-Rei	 7e814/2008

Juiz de Fora	 10  11/4/2008

Teófilo Otoni	 15/4/2008

Governador Valadares	 17e 18/4/2008

Ipatinga	 23 e 24/4/2008

Belo Horizonte/ Contagern/ Sabará/	28, 29e
Lagoa Santa	 30/4/2008

2
	

4	14 horas	1.333

2
	

4
	

14 horas	1.091

2
	

4
	

14 horas	1.150

4
	

4
	

14 horas 1.112

3
	

2
	7 horas	880

7
	

2
	

7 horas	697

6
	

4
	14 horas	1.671

2
	

7 horas	668

3
	

4
	

14 horas	986

6
	

4
	

14 horas	1.188

2
	

7 horas	933

5
	

4	14 horas	1.726

7
	

4
	

14 horas	1.562

23
	

6
	

20 horas	3.852
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2	Parlamento Jovem 2008 (Parceria Ciências Sociais - PUC Minas)

Lançamento do Parlamento Jovem
2007

Visita Orientada á ALMG

Estudantes do ensino im,dio
12/3/2008	do curso de Ciências Sociais	4 horas

da PUC Minas

Estudantes do ensino médio e
17/3/2008	do curso de Ciências Sociais	4 horas

da PUC Minas

Alunos das escolas do ensino
24/3/2008	médio de BH e do curso de	4 horas

Ciências Sociais da PUC Minas

Alunos do curso de Ciências
31/3/2008	Sociais da PUC Minas que	4 horas

atuam como monitores do PJ

Alunos do curso de Ciências
31412008	Sociais da PUC Minas que	4 horas

atuam como monitores do PJ

Estudantes do ensino médio e
91412008	do curso de Ciências Sociais	4 horas

da PUC Minas

Alunos do curso de Ciências
14/4/2008	Sociais da PUC Minas que	4 horas

atuam como monitores do PJ

Alunos do ensino médio,

28/4/2008	escolhidos redatores para	4 horasatuar nos grupos formados nas
escolas

Servidor da Gerência Geral de
19 a 23/5/2008	Projetos Institucionais da	6 horas

ALMG

19/5/2008	Monitores do curso de	3 horas
Ciências Sociais da PUC Minas

Estudantes do ensino médio e
271512008	do curso de Ciências Sociais	3 horas

da PUC Minas

Monitores do curso de29/5/2008	Ciências Sociais da PUC Minas	3 horas

Estudantes do ensino médio e
316/2008	do curso de Ciências Sociais	4 horas

da PUC Minas

Servidores da Gerência-Geral
4/6/2008	de Projetos Institucionais da	4 horas

ALMG

Oficina de Entrosamento -
Fernando Gomes de Oliveira e Silva

Oficina Ferramentas de Pesquisa
Maria Regina Alvares Magathães,
Adriana Teixeira e Suzana
Bouchardet

Oficina BIog e Jornal Mural -
Patricia Duarte e Jorge Pôssa

Mesa-redonda: O Jovem e a
Violência; provocador ou vitima?

Oficina de Orçamento Público
Raphael Olivé

Oficina de Redação - Maria Lina
Soares e Jurani Garcia

Consolidaçao e Revisão do
Documento-Base do Parlamento
Jovem 2008

Reunião com Monitores do
Parlamento Jovem 2008

Oficina de Teatro Ludovikus
Moreira

Reunião dos Coordenadores do
Parlamento Jovem com Técnicos da
ALMG

Reunião dos Grupos de Trabalho

Revisão do Documento-Base
Aprovado pelos Grupos de Trabalho

130

130

130

20

20

130

20

20

20

130

20

130

2

continua)
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6/6/2008

13/6/2008

Sessão Final do Parlamento Jovem
2008

Revisão do Documento Final do
Parlamento Jovem 2008

Estudantes do ensino médio e
do curso de Ciências Sociais	4horas	130
da PUC Minas

Servidores da Gerência-Geral
de Projetos Institucionais da	4 horas	2
ALMG

• ..
Tolol de alunos atendidos por atividade.

4. 3 - Visitas Orientadas

4 a T SCI ie cio Ensino	 8/4 a	Estudantes do Ensino
Fundamental	 24/11/2008 Fundamental

& série do Ensino Fundamental e	26/3 a	Estudantes do Ensino
1° ao 30 ano do Ensino Médio	4/12/2008	Médio

11/4 a	Estudantes do EnsinoEnsino Superior	 13111/2008	Superior

Alunos participantes de

14/5 a	programas de Educação
Turmas Especiais	 26/1112008 para Cidadania das

Câmaras Municipais e de
iniciativas da sociedade

73	I155r

12	24 horas 760

Ww=.
34	68 horas	2.397

18	36 horas	1.280

9	27 horas	620
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PublIC8Qões

"A pior alienação não

consiste em ser despossuido

pelo outro, mas em ser

despossuído do outro'

Jean Baudriilard



PUBLICAÇÃO

Coleçdo Passo a Passo
Organização do Estado Brasileiro

Coleção Passo a Passo -
Administração Pública

Coleçao Passo a Passo (cinco
volumes onginais)

Guia para Organização de
Atividades de Educação para
Cidadania

Cadernos da Escola do Legislativo

•	 .ã

Lducaçao para a	MarçoCidadania

Educação para a	MarçoCidadania

Educação para a MarçoCidadania

Educação para a	Abri[Cidadania

Estudos e Pesquisa	Dezembro

Lati ' iii '1110	1Itagrni ('sp(_( 1,it P1Id O
projeto Expresso Cidadania -. 100
exemplares

Lançamento ..... Tiragem especial para o
projeto Expresso Cidadania -- 100
exemplares

Nova tiragem, especial para o projeto
Expresso Cidadania - 100 exemplares de
cada

50 exemplares para encontro Abel e mais
100 exemplares para Encontro de
Câmaras em Camanducaia

500 exemplares, edição n" 15,
Janeiro/ Dezembro 2008
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Escola do Legislativo

Diretrizes
- Oferecer oportunidades de capacitaçao, formação técnica,

aperfeiçoamento e atualização, nas áreas de interesse e de atuação do Poder
Legislativo, aos parlamentares, servidores dos legislativos estadual e municipal,
agentes públicos, às lideranças políticas, comunitárias e profissionais, organizações
da sociedade civil, aos estudantes e ao cidadão.

- Contribuir para a sistematização e difusão de conhecimento técnico
especializado na área legislativa, estimulando pesquisa, estudos, produção de
publicações impressas e eletrônicas, palestras e seminários, entre outras iniciativas,
sobre temáticas dessa natureza.

- Contribuir para a formação política e cidadã dos jovens e de segmentos
organizados da sociedade civil, sensibilizando-os para a participação democrática
e promovendo a maior interação do Poder Legislativo com seus públicos.

Áreas de Conhecimento
- Elaboração legislativa
- Político-Parlamentar
- Direito Constitucional e Administrativo
- Histórico-Filosófico e Cultural
- Políticas Públicas
- Lingüistica
- Comunicação e Informação
- Desenvolvimento Psicofuncional

Áreas de Atuação
CapaCitação Interna

A Escola do Legislativo é responsável pelas ações de capacitação interna
dos membros e servidores do Poder Legislativo estadual, por meio de programas,
cursos, treinamentos, palestras e seminários, de acordo com as demandas dos
setores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da identificação de
oportunidades de capacitação que contribuam para o aprimoramento do exercício
profissional dos servidores e do próprio funcionamento da instituição.
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Capacitação Externa
A Escota do Legislativo oferece cursos, oficinas, palestras, seminários,

entre outras iniciativas presenciais e na modalidade de Educação a Distância (EÂD),
em áreas temáticas de interesse e atuação do Poder Legislativo, destinadas aos
servidores públicos dos demais órgãos do Estado, aos agentes públicos municipais,
às organizações da sociedade civil e ao cidadão, de forma a contribuir para a
formacão técnica e política dos participantes.

Pesquisa e Reflexão
A Escola do Legislativo incentiva, apoia e divulga iniciativas dos servidores

do Legislativo mineiro em projetos de estudo e pesquisa sobre o Poder Legislativo,
promovendo ainda a maior interação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
com os centros de estudos e escolas de ensino superior de Minas Gerais. Por
meio de palestras e seminários, contribui também para a difusão do conhecimento
sobre temas de interesse e relacionados à atuação do Poder Legislativo.

Educação para a Cidadania
A Escola do Legislativo promove e apoia, entre outras iniciativas, projetos,

cursos, oficinas, palestras que contribuam para incentivar e promover a formação
política e a participação democrática dos cidadãos e para a difusão de
conhecimentos sobre a organização do Estado e a estrutura e o funcionamento
do Poder Legislativo.

PubLicação
A Escola do Legislativo produz e edita publicações em meio impresso,

audiovisual e eletrônico, em seus diversos programas e áreas de atuação, como
apoio às suas atividades de capacitação e de educação para a cidadania, tendo
como objetivo registrar e disseminar textos e informações sobre pesquisas e eventos
por ela realizados.

Saiba mais sobre a Escola do Legislativo consultando nosso site na Internet:
www.almg.gov.br/escola.
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