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Núcleo de Estudos e Pesquisas abre
oportunidades para servidores

Lançamento do Nepei abre caini fim para que a Lscola (10 Legislativo
se tra.nsfi)nne em centro de rejlexao sobre o Poder

Escola do L
ativo está dando o

)rlmeiro passo para trans-
Drmar-se num centro de
'flexão sobre o Poder

•i,	,,,	evislaljvo, conforme ha-
ia se proposto, em me-
] os de 2001, a partir da

1	'-tinição do seu novo
r ojeto pedagógico. Na

r	uarta semana de maio,
será lançado o Núcleo de
Estudos e Pesquisas do

Legislativo (Nepel), que abrirá, para os servidores
da Casa, a possibilidade de realizarem projetos de
pesquisa e estudo sobre o Poder Legislativo Estadu-
al, com o apoio da Assembléia Legislativa.

A dinâmica de funcionamento do Nepel e os
critérios para apresentação dos projetos serão
divulgados por meio de normas e edital, à epoca do
lançamento do Núcleo. Em princípio, todo e qual-
quer servidor que estiver interesse em desenvolver
um estudo sobre temas envolvendo o Poder

egislativo, que eIeji identificado com as linhas
prioritárias de pesquisa propostas para o Nepel e
tenha um cronograma viável para sua execução,
poderá encaminhar seus projetos.

Segundo o gerente-geral da Escola do Legislativo,
Alaôr Messias Marques Júnior, essa iniciativa concre-
tiza a proposta do novo projeto pedagógico da Es-
cola, mas não é suficiente, por si só, para empreen-
dera mudança que está sendo proposta para a atua-
ção da instituição. "São os projetos que resultarem
da implantação do Nepel que marcarão a nova trai
tória da Escola', diz.

E, nesse processo, o envolvimento dos servi-
dores das áreas administrativa e parlamentar será
fundamental para garantir o sucesso do projeto. O
Ciclo de Seminários "Desafios e Perspectivas do
Legislativo Estadual" foi um bom exemplo de corno
essa parceria pode ser produtiva", observa Alaôr
Marques. O envolvimento da área parlamentar tem
uma conotação ainda maior, pois os resultados dos
projetos serão oferecidos ao Parlamento mineiro
como uma reflexão sobre a sua atea'ão. contribuin-
do efetivamente para o seu aprimoramento.

^ffl
O Ciclo de Scrn,nurgos Desafios e
Perspectivas do Legislativo Estadual.
realizado no segundo semestre de
2001. foi uma dos primeiras ,n,ciotivos
da Escola a partir do definição de seu
novo projeto pedagógico e dai surgiu a
proposto de criação do Nepel

Projeto terá impacto em várias áreas
implantação do Núcleo de Estudos e Pes-

• quisas do Legislativo (Nepel) vai contar com
o suporte administrativo e operacional da Escola.
Além de oferecer o espaço físico para os grupos
se reunirem, a Escola vai proporcionar treinamen-
to e promover seminários com a participação de
pesquisadores de outros órgãos e instituições.
sempre que essas ini-ciativas forem consideradas
necessárias para o desenvolvimento de um pro-
jeto de pesquisa e estudo aprovado pelo Núcleo,

"Vamos garantir também uma ação de comu-
nicação permanente das atividades do Nepel e a
divulgação do resultado de todos os projetos, não
apenas formal, com a apresentação pública do
trabalho, mas também por outros meios, com-
patíveis com o conteúdo e impacto das conclu-
sões finais do projeto", observa Alaôr Marques.
Assim, o relatório final poderá ser editado em
outras publicações da Casa, publicações técnicas
externas e artigos na mídia impressa.

A expectativa da Escola do Legislativo é que a
implantação do Nepel tenha repercussão tam-

bém em várias áreas de atuação da Escola, forta-
lecendo a sua relação com os servidores e
vando o conteúdo dos cursos a eles oferecidos,
e em Câmaras Municipais, com base na oferta de
cursos gerados pelo Nepel. "Já temos uma
interface com o meio acadêmico e, com o fun-
cionamento do Nepel, poderemos melhorar tam-
bém essa relação, tanto buscando novos conhe-
cimentos com esse público quanto levando a ele
reflexões produzidas internamente pelo Núcleo",
afirma Alaôr Marques.

O projeto do Nepel já foi apresentado aos
diretores, gerentes-gerais e gerentes, que pude-
ram contribuir com sugestões para o seu funcio-
namento. Agora o projeto, que foi semeado du-
rante a realização do Ciclo de Seminários "Desa-
fios e Perspectivas do Legislativo Estadual", será
apresentado aos servidores. A expectativa da Es-
cola é que o projeto seja bem recebido pelos
servidores, despertando o interesse deles e mo-
tivando-os a participar desse esforço de reflexão
sobre o Legislativo Estadual.


