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Formação on-line do Parlamento Jovem
de Minas se encerra na próxima segunda (18)

Fóruns permitem interação entre estudantes
a mulher, que foi um dos as-
suntos debatidos pelo projeto, 
dentro da temática Segurança 
Pública e Direitos Humanos.

“Estou muito motiva-
da para os cursos que fo-
ram propostos agora, es-
pecialmente o de redação, 
pois creio que acrescen-
tarão o conhecimento de 
que precisamos, já que o 
Enem e os vestibulares estão 
aí”, atestou Izabella Carvalho, 
de Carvalhópolis (Sul de Minas).

que, em 2015, os cursos a dis-
tância auxiliaram os jovens 
também nas provas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), válido para o ingresso 
em diversas instituições de ensi-
no superior. “A metodologia do 
Parlamento Jovem é de inter-
venção social, de participação 
do cidadão, com uma visão crí-
tica. Esses são temas transver-
sais”, aponta a coordenadora. 
O Enem daquele ano abordou, 
na redação, a violência contra 

segurando os certificados de 
conclusão. “Os cursos on-line 
contribuíram muito para mi-
nha formação política e para 
agregar conhecimento sobre 
o tema da mobilidade. Quan-
do comecei no PJ, estava inse-
guro. Com o conhecimento, 
você se sente à vontade pa-
ra falar e até para esclarecer 
dúvidas”, relatou Davi da Cos-
ta, de Nova Serrana (Centro- 
-Oeste).
Enem – Fernanda Freitas cita 

Um dos atrativos dos cursos, 
na opinião da coordenadora, 
é a possibilidade de interação 
entre os estudantes, por meio 
dos fóruns de debates. “Os 
jovens vão se conhecendo; 
um responde dúvidas do ou-
tro”, explica Fernanda. 

O interesse dos partici-
pantes do Parlamento Jovem 
na formação a distância está 
visível também na página do 
projeto no Facebook. Vários 
deles aparecem em fotos 

foram registradas 392 inscri-
ções. Já nesta edição, segunda 
ela, apesar de a obrigatorie-
dade da formação on-line ter 
gerado resistência, os partici-
pantes estão interessados. “Os 
cursos agregam, trazem mais 
informações e empoderam os 
jovens quanto à dinâmica dos 
trabalhos”, justifica Fernanda.

nanda Freitas, coordenadora 
do Parlamento Jovem de Mi-
nas pela Escola do Legislativo.

Na edição de 2015, o pro-
jeto ofereceu cursos a distân-
cia, mas em um modelo dife-
rente, com materiais disponí-
veis em uma única plataforma 
e sem vinculação direta com a 
etapa estadual. Naquele ano, 

dação de propostas, com dicas 
para que os textos tenham con-
cisão, clareza e objetividade, 
e outro sobre a dinâmica dos 
grupos de trabalho e das ple-
nárias. “Todos os cursos estão 
abertos para o público. Há pes-
soas inscritas que não partici-
pam do projeto e que são até de 
outros estados”, observa Fer-

Na reta final dos encontros re-
gionais do Parlamento Jovem 
de Minas 2016, a atenção de 
estudantes, monitores e coor- 
denadores se volta para a eta-
pa estadual, agendada para 
agosto. Mas a participação nes-
sa fase, como representante de 
algum município ou região, re-
quer a conclusão dos cursos de 
ensino a distância (EaD) da for-
mação on-line do projeto até a 
próxima segunda-feira (18). O 
interesse pelos quatro cursos 
oferecidos na plataforma de 
EaD superou as expectativas da 
Escola do Legislativo, que coor-
dena as atividades: quase 3 mil 
pessoas estão inscritas.

A mobilidade urbana é o 
tema desta edição do Parla-
mento Jovem de Minas e de 
um dos cursos a distância. As 
discussões englobam o plane-
jamento urbano, a mobilidade 
e o cidadão, o transporte pú-
blico, o transporte não moto-
rizado e a participação popular. 
Outro curso trata do processo 
legislativo e explica como são 
feitas as leis e como se dá a par-
ticipação social nesse contexto. 

Há, ainda, dois cursos me-
nos abrangentes e mais volta-
dos para o projeto – um de re-

Sarah Torres – 23/10/15

Cursos a distância são pré-requisito para participação na etapa estadual, que se encerra com a plenária final
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-
sições da comissão

9h30
• Comissão de Segurança Pública (São Gonçalo do Rio Abaixo) – debater, 

com a presença de convidados, os roubos e as explosões de caixas ele-
trônicos. Requerimento: deputado Nozinho

• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida, 
da ALMG

9h45
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições da comissão
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a situação de pessoas que moram à margem da MG-5, no 
município de Sabará. Requerimento: deputado Wander Borges

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições da comissão

14h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  

(Auditório) – debater, com a presença de convidados, a relação das co-

munidades terapêuticas com o Estado. Requerimento: deputado Antônio 
Jorge

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a situação das famílias da Comunidade de Cabeceira do Piabi-
nha, no Parque do Cariri, no município de Salto da Divisa. Requerimento: 
deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar  
proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições da comissão 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 

o PL 3.166/15 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, que autoriza o 
Executivo a doar trechos rodoviários ao município de Ubá; e sobre o PL 
3.323/16 (1º turno), do deputado Bosco, que autoriza o Executivo a doar 
trechos rodoviários ao município de Araxá 

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Secretaria de Estado de Saú-
de, para debater a situação da saúde pública em Minas. Requerimento: 
deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago e Glaycon Franco

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  
(Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar  
proposições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.832/15

Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

 0h Memória e Poder – Músico Pacífico Mascarenhas 
 1h Segunda Musical – Samuel Barbosa, Joice Coutinho e César 

Augusto 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação 7/4 – Carteira de estudante 
 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7: 

Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 
territórios Norte, Jequitinhonha e Mucuri

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Novas características na adoção 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Consumo de drogas na Capital 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7: 
Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior 

– Assembleia Debate: Desafios para o desenvolvimento dos 
territórios Norte, Jequitinhonha e Mucuri

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Novas características na adoção
 20h Palestra TRE – Os desafios da Justiça Eleitoral, com o ministro 

do STF, Dias Tófolli
 21h Memória e Poder – Músico Pacífico Mascarenhas 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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