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Especialização em Poder Legislativo da
ALMG recebe inscrições até amanhã

Encerram-se amanhã (8) as 
inscrições para o processo 
seletivo de 2017 do curso de 
especialização em Poder Le-
gislativo e Políticas Públicas, 
oferecido pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 
Os interessados devem pro-
curar a secretaria da Esco-
la do Legislativo da ALMG 
(Avenida Olegário Maciel, 
2.161, Santo Agostinho), das 
9 às 18 horas.

A edição de 2017 do cur-
so de especialização oferece 
duas áreas de concentração: 
“Educação” e “Políticas so-
ciais de inclusão e gênero”. 
No total, a carga horária será 
de 360 horas, distribuídas en-
tre 13 disciplinas do núcleo 
comum e mais duas discipli-
nas para cada uma das duas 
linhas de estudo.

O curso é dirigido a par-
lamentares e profissionais 
que interajam com o Poder 
Legislativo ou que tenham 
interesse no tema. Das 40 
vagas oferecidas, 20 são para 
servidores da ALMG e 20 pa-

ra o público externo.
O candidato a uma vaga 

na especialização deve apre-
sentar a ficha de inscrição 
preenchida, uma foto 3×4, 

cópia de documento de iden-
tidade, breve currículo profis-
sional e texto conciso sobre a 
importância do curso para o 
desempenho de suas ativi-

dades profissionais. No ato 
da matrícula, também serão 
exigidos documentos com-
probatórios da conclusão de 
curso de graduação.

Seleção tem prova escrita eliminatória
A seleção será feita por meio 
de prova escrita eliminatória, 
a ser realizada no dia 10 de 
fevereiro, das 14 às 17 horas, 
na Escola do Legislativo da 
ALMG. O objetivo é avaliar a 
capacidade de interpretação 
do candidato e sua compe-
tência na produção de textos 
dissertativos. A prova será 
baseada no artigo “Proces-
so legislativo, legística e de-

mocracia: a interação entre 
política, direito e técnica na 
elaboração legística”, de José 
Alcione Bernardes, publicado 
no livro Temas de Direito Par-
lamentar, editado pela As-
sembleia. O artigo poderá ser 
consultado. Ele está disponí-
vel no endereço eletrônico 
almg.gov.br/posgraduacao, 
no qual também é possível 
fazer o download do edital e 

da ficha de inscrição.
Para se classificar, o candi-

dato deverá obter um mínimo 
de 60% dos pontos na prova 
dissertativa. No caso de empa-
te na seleção, será considerada 
a importância da qualificação 
profissional para o aperfeiçoa-
mento das funções legislativas, 
de acordo com a justificativa 
apresentada pelo candidato.

O resultado final será 

divulgado no dia 20 de feve-
reiro, e as matrículas serão 
realizadas no período de 20 a 
24 de fevereiro. O início das 
aulas está marcado para o 
dia 3 de março. A conclusão 
do curso está prevista para 
dezembro de 2018. Em segui-
da, os alunos terão prazo de 
três meses para desenvolver 
e apresentar o trabalho de 
conclusão de curso (TCC).

Na edição de 2017, o curso de especialização em Poder Legislativo terá duas áreas de concentração

Clarissa Barçante / Arquivo ALMG



2 • terça-feira – Assembleia Informa 7 de fevereiro de 2017

ACONTECE HOJE

9 horas
• Ciclo de debates em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (Sala 

de Reuniões da GPI) – reunião preparatória
13h30 

• Fórum Técnico das Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião pre-

paratória
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de for-

mação introdutória para câmaras ingressantes

CULTURA

Programa Panorama reúne grafiteiro e
muralista para debater a arte de rua

A arte de rua está no centro 
de uma controvérsia desde 
o início deste ano, quando 
o novo prefeito de São Pau-
lo, João Dória Júnior, decidiu 
apagar grafites da Avenida 
23 de Maio. Inaugurados 
há apenas dois anos, os pai-
néis foram financiados pela 
gestão anterior, do prefeito 
Fernando Haddad, e compu-
nham o maior mural a céu 
aberto da América Latina. Em 
Belo Horizonte, ao contrário, 
a prefeitura prometeu abrir 
concurso para os grafiteiros. 
Estes e outros assuntos en-

volvendo a arte de rua são te-
ma do programa Panorama, 
da TV Assembleia, que vai ao 
ar hoje, às 8h30.

Foram convidados para o 
programa o grafiteiro Negro F. 
e a muralista Priscila Amoni. 
Além de fazer comentários so-
bre o trabalho que desenvol-
vem, os entrevistados falam 
sobre outras técnicas artísticas 
e sobre a relação dos artistas 
de rua com o poder público.

O Panorama sobre a arte 
de rua será reprisado ainda ho-
je, às 19h30, e na madrugada 
de hoje para amanhã, à 1 hora.

TV ASSEMBLEIA

 0h Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli
 1h  Segunda Musical – Quarteto de violões Horizontes e pianista 

Gabriel Oliveira
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (25/10) – Situação 

dos alunos inscritos no Poupança Jovem
 4h20 Palestra – Ódio à democracia, com  Ângela Marques
 6h  TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Combate à corrupção
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Arte de rua
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissão de Participação Popular (29/11) – A promoção da 

cidadania para a população em situação de rua
 12h30 Via Justiça – Impacto do novo CPC no Direito do Consumidor 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 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 – Combate à corrupção
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Arte de rua
 20h Comissão de Desenvolvimento Econômico – Homenagem às 

novas líderes de mercado em MG
 21h Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli
 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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O Panorama discute hoje a controvérsia em torno do grafite

Pollyanna Maliniak / Arquivo ALMG

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.


