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Apresentação 

O ano de 2016 foi longo, difícil e espinhoso. No campo da política, 
despertou paixões, trouxe embates, reinventou dilemas. Para a Escola 
do Legislativo da Assembleia de Minas, foi um tempo de muito trabalho 
e esforço de aprimoramento. Para além do contexto político conturbado 
e tenso, as dificuldades habituais de um ano eleitoral também 
impactaram a ação da Escola, obrigando-a a se adequar ao calendário e 
às especificidades próprias desse período. 

O Parlamento Jovem de Minas, no auge de sua expansão, ganhou 
contornos característicos do contexto político das câmaras parceiras. A 
perspectiva da renovação trouxe desafios ao modelo regionalizado não 
enfrentados nos anos anteriores. Os programas da Escola dirigidos à 
sociedade e às organizações públicas também exigiram um empenho 
adicional para adequação às regras e ao calendário do período 
eleitoral, e os números deste relatório mostram o resultado alcançado. 
Contudo, talvez o maior êxito da parceria entre a Escola do Legislativo 

e a Gerência-Geral de Gestão de Pessoas tenha sido o de cumprir o 
objetivo organizacional da ALMG de "assegurar alto nível de capacitação 
e desempenho do corpo gerencial e técnico", em um trabalho que 

envolveu o aperfeiçoamento de procedimentos e o desenvolvimento de 
metodologias e processos mais sofisticados. 

Os dois textos que abrem este relatório, dois "pequenos ensaios", como 

os denomina a autora de um deles, contam um pouco do percurso 
de cada uma dessas gerências-gerais, em seus respectivos âmbitos, 

na missão de capacitar cada vez mais os servidores do Parlamento de 
Minas Gerais. 

A coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Vera Lúcia Fátima 

de Castro Assis, nos apresenta um histórico das ações desenvolvidas 

pela Escola do Legislativo desde a sua criação, em 1992, destacando 

tanto a capacitação interna quanto as atividades voltadas para a 
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sociedade. Já o texto dos analistas da Gerência-Geral de Gestão de 
Pessoas resgata o longo processo desenvolvido no projeto estratégico 

Gestão por Competências, que mapeou as competências gerenciais 
requeridas e ofertadas na ALMG e, em conjunto com a Escola do 
Legislativo e a Fundação Dom Cabral, chegou à concepção do Programa 
de Desenvolvimento Gerencial (PDG), que teve boa parte de suas 

atividades realizadas em 2016. 

Os dois textos nos dão a dimensão da seriedade com que o Legislativo 
mineiro vem tratando a formação e o aperfeiçoamento de seu corpo 

técnico e gerencial, seja sob a ótica dos modelos e das técnicas da área 
de recursos humanos, seja sob a perspectiva filosófico-pedagógica da 

Escola do Legislativo. 

Ruth Schmitz de Castro 

Gerente-Geral da Escola do Legislativo/ALMG 
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As escolas legislativas e a formação cidadã 
Vera Lúcia Fátima de Castro Assis 

(Gerente de Coordenação Pedagógica da Escola do Legislativo/ALMG) 

"As escolas do Legislativo, que têm a finalidade 

precípua de formar, treinar e capacitar os profissionais 
que atuam nas casas legislativas, passaram a ter função 

difusora da educação política." [ ... ] 

"Tais instituições desenvolvem programas e atividades 

que objetivam aumentar o conhecimento político 
do cidadão como forma de aperfeiçoar o sistema 

representativo. [ ... ] O fortalecimento do Poder 

Legislativo, a melhoria da sua imagem institucional, a 

manutenção da democracia e o aumento da participação 

popular nestes processos são consequências possíveis 

do funcionamento das escolas do Legislativo." 

Vânia Nunes de Carvalho 

Algumas instituições governamentais, como a Assembleia Legislativa 

de Minas, produzem, em grande volume, relevantes e singulares 

conhecimentos em conteúdo, forma e aplicabilidade, cujo alcance não 

tem ultrapassado, de forma satisfatória, as fronteiras institucionais. 

Não obstante, progressivamente, esse cabedal vem recebendo tratamento 

conceitual e tem possibilitado amplas reflexões. Muito contribui para essa 

difusão de saberes e experiências peculiares a interação das escolas de 

governo- entre as quais se incluem as escolas legislativas- com o meio 

acadêmico e com segmentos da sociedade civil organizada, a partir de 

parcerias com universidades, de convênios de cooperação técnica com 

outros órgãos públicos e da concretização de projetos educacionais 

destinados a vários públicos da sociedade. 
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Com efeito, às escolas legislativas compete uma atribuição, que lhes 

é inerente, de desenvolver ações pedagógicas comprometidas com 

o exercício democrático e com a participação política, em âmbito 

institucional e social. Trata-se de competência que se desenvolve em 

duas vertentes de atuação: a primeira, voltada para a própria instituição; 

a outra, no esforço de aproximação com a sociedade, no desafio de 

sistematizar atividades educativas que, ao mesmo tempo, corroborem 

a formação cidadã e a qualificação contínua do corpo técnico do 

Parlamento- sendo que essa última justifica para muitos a existência 

dessas escolas de governo. 

Pouco se escreve sobre escolas de governo mas, conforme afirma 

Ciro Campos Christo Fernandes, trata-se de um segmento em amplo 

crescimento. 

O segmento das escolas de governo está em 

expansão, no Brasil: constata-se a proliferação deste 

perfil de instituições em todos os poderes e níveis de 

governo. Ela é também uma evidência da importância 

alcançada pelos temas de formação do servidor 

na agenda dos governos estaduais e municipais 

(FERNANDES, 2005, p. 17). 

A expressão l/escola de governo" surge no mundo corporativo das 

instituições governamentais com a reforma gerencial dos anos 1990. 

A partir daí, organizações de v<lnguarda da administração pública 

iniciam um movimento de atuação sistemática na elabor<lção e n<l 

implementação de projetos de formação profissional especializada, 

voltados, a princípio, para os servidores. 

Entre as escolas de governo, as escolas legislativas apresentam um 

caráter diferenciado, pois o Poder Legislativo se caracteriza - por 

natureza, conceito e constituição - pela pluralidade de ideias, uma 

vez que representa toda a sociedade. Esse fato implica contradição 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO J 201.6 

e consenso, em relação dialética. Por isso, suas escolas, mais do que 
outras instâncias educativas da administração pública, produzem 
e oferecem conhecimento técnico e sócio-histórico de natureza 

abrangente e singular, cumprindo papel relevante na consolidação dos 
valores democráticos. 

O trabalho parlamentar necessita do suporte de um corpo técnico 
de múltiplos saberes, altamente qualificado e permanentemente 
atualizado, para apoio às funções de legislar e fiscalizar, bem como 

para construção coletiva das concepções e das práticas de participação, 
representatividade e democracia. Nesse sentido, os caminhos 

percorridos pelas escolas legislativas variam conforme a estrutura das 
assembleias legislativas e das câmaras municipais, mas convergem nos 

propósitos institucionais e sociais. 

Assim sendo, o aprimoramento técnico dos servidores, fundamentado em 
bases pedagógicas e no compromisso institucional de suporte à melhoria 

da qualidade da atuação parlamentar, é o ponto de partida das escolas 

legislativas. Afinal, um Parlamento mais competente em suas funções 

legislativa e fiscalizadora imprime dinamismo e efetividade ao Estado. 

Isso, por si só, impacta positivamente os cidadãos, beneficiando-os social 

e politicamente. 

Acontece que, a partir daí, surgem os insumos necessários à consolidação 

de um trabalho de ação e cidadania, que representa objeto, desafio 

e propósito para a atuação pedagógica das escolas legislativas na 

sociedade, que, por sua vez, se concretiza em programas e projetos, 

implementados com recursos próprios e por meio de parcerias, amplas 

em abrangência e diversidade de público: escolas municipais e estaduais, 

universidades, terceiro setor, entidades da sociedade civil organizada e 

outras instituições afins. 

Como entidades de ensino, as escolas legislativas possuem uma estrutura 

que lhes permite programar e executar o trabalho pedagógico. Assim, 
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em consonância com os valores institucionais, há um significativo campo de 

atuação, que demanda regulações, planejamento, canais de comunicação, 

articulações internas e externas, com vistas à consecução de objetivos e 

metas, no curto, no médio e no longo prazo. É no contexto dessas realizações 

que as escolas legislativas ganham identidade de escolas de governo. 

As escolas legislativas, como as demais escolas de governo, ainda buscam 

a institucionalização, não somente no contexto do ensino corporativo, 

tal qual como entendido pela sociedade, mas também internamente, 

porquanto a clareza de propósitos desses núcleos de formação esbarra 

na escassez de recursos humanos e econômicos e nas dificuldades de 

ordem estrutural, funcional e política. Essa é uma questão que impacta 

significativamente a criação das escolas legislativas municipais. 

r------ A escola legislativa da Assembleia de Minas, que foi a primeira das 
escolas legislativas do País, tem uma história marcada pelo pioneirismo, 
caracterizada pela luta na consolidação do seu próprio papel e da 
sua posição na arquitetura organizacional da Casa e pela busca do 
fortalecimento de um trabalho parceiro, em redes de cooperação 
interinstitucional, a determinar a efetividade de ações educativas 

inovadoras e retroalimentadas interna e externamente. 

CONSULTE O PORTAL DA ASSEMBLEIA 
www.almg.gov.br 

------·--------,r-------------------------------·----·-------··----·-·---·------·· 
Resolução 5.116/1992 

Trata da criação da 
Escola do Legislativo. 

Deliberação 831/1993 

Trata do regimento interno 
da ELE e do conteúdo 

programático dos cursos 
a serem oferecidos aos 

servidores. 

Deliberação 1.333/1996 

Trata da nova organização 
dos programas de cursos 
e atividades da Escola do 

Legislativo. 

------------'------- ------~------------- -------------------- ---·-------
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Durante esse processo, firmaram-se princípios e compromissos que, em 

sintonia com a missão e os valores institucionais do Poder Legislativo 

mineiro, identificam os propósitos, os processos e a presença da Escola 

do Legislativo na instituição e na sociedade. 
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A interatividade e a integração resultantes do trabalho da Escola do 
Legislativo de Minas, em parceria com as câmaras municipais, originaram 
ações de capacitação que, embora contemplassem, em primeira 
instância, o vereador e os servidores, ao longo do tempo passaram a 
ampliar a disseminação de conhecimentos, implicando uma atuação 

mais qualificada do Legislativo estadual nas diversas regiões do Estado. 

A Escola do Legislativo reconheceu a importância de apoiar as câmaras 
mineiras e, mais ainda, de mobilizá-las, no sentido de elas também 

se entenderem como instâncias de estímulo à atuação formativa, 
beneficiando vereadores, servidores e cidadãos. Não obstante, esse 

trabalho nem sempre pode ser assumido por uma única câmara 

municipal, fazendo-se necessária uma ação em rede intercâmaras. 

Com efeito, para concretizar todo esse projeto de ação destinado às 

câmaras municipais, há um longo caminho, que pressupõe diagnosticar, 

estabelecer limites e possibilidades, planejar e implementar e avaliar, 

de forma dinâmica, flexível e pedagógica, qualquer tipo de atividade 
de formação profissional destinada aos legislativos municipais. Assim, 

compreendendo seu papel de apoio interinstitucional na formação de 
vereadores e servidores, a escola legislativa mineira, percorrendo todos os 

passos necessários, elabora a agenda de atividades direcionadas às câmaras 

municipais, com o oferecimento de cursos presenciais e a distância. 

Ainda nessa seara, a escola legislativa mineira planeja, organiza e executa, 

em parceira com as câmaras municipais, o programa Encontros com a 

Política, que compreende uma série de eventos de formação política e 

cidadã no interior do Estado, com a presença de professores especialistas 

da própria Escola do Legislativo, que levam informações e promovem a 

construção de conhecimentos sobre o Poder Legislativo e suas atribuições, 

a função política e o compromisso institucional com a cidadania. 

No âmbito interno da própria Assembleia de Minas, para cumprir o 

desiderato de treinamento e formação profissional dos servidores, a 

15 
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Escola do Legislativo procura, inicialmente, abrir canais intersetoriais de 

escuta, de maneira sistematizada, conferindo legitimidade à interlocução 

com as diferentes áreas. O movimento se inicia fora da escola, para colocar 

na ordem do dia dos setores um pensar organizado sobre a formação dos 

seus próprios servidores. Períodos e prazos são definidos para a construção 

.------- de uma agenda de capacitação para o ano seguinte, pois o processo de 

planejamento setorial acontece nos três últimos meses do ano anterior. 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO 
r----------------r-------------------.-----------------------------

Até o início de 2000 A partir de 2002 

Escola do Legislativo Escola do Legislativo passa 
adotava duas principais por uma reorganização 
fontes de identificação administrativa. A identificação 
de necessidades de demandas utiliza três 
de capacitação dos principais fontes: 

servidores da ALMG: -demandas setoriais 

-as normas que (entrevistas com os titulares 
regulamentavam a dos diversos setores da 
atuação da ELE; Assembleia, realizadas em 
-as oportunidades parceria com a Diretoria de 
sugeridas por servidores Recursos Humanos); 

e parceiros (novos 
temas e indicação de 

- programas permanentes 
(CFAL, Orçamento Público, 

expositores; e atividades Atualização dos Servidores); 

propostas por meio de -oportunidades sugeridas por 
parcerias com outras servidores e parceiros (temas, 
instituições públicas e expositores e parcerias). 
universidades). 

A partir de 2010 

Com a criação da Diretoria de 
Planejamento e Coordenação (DPC) 
da Assembleia, a Escola do Legislativo 
passa a integrar o sistema de 
planejamento setorial da ALMG: 

-demandas setoriais (levantamento 
é coordenado pela DPC. Com as 
demandas apuradas, a Escola do 
Legislativo permanece responsável 
pela sua análise e transformação em 
atividades de ensino); 

-demandas da Carteira de Projetos do 
Direcionamento Estratégico da ALMG; 

-programas permanentes; 

-oportunidades sugeridas por 
servidores e parceiros (temas, 
expositores e parcerias). 

1--------------t-------------------- ------···-----··---··---·-· -............................... -·- .. 

Para onde vamos? 
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Em 2011, o projeto Gestão de Competências em Recursos Humanos foi 
incluído na carteira de ações do Direcionamento Estratégico da ALMG, 
exigindo da Escola do Legislativo e da Diretoria de Recursos Humanos um 
novo olhar sobre as metodologias até então adotadas de identificação de 
necessidades de capacitação na Assembleia de Minas. 

Nos últimos seis anos, o projeto avançou e já inicia os primeiros passos 
para sua implementação. O novo modelo de gestão por competências da 
ALMG trará para a Escola do Legislativo novas práticas de identificação e 
atendimentos de demandas. (Sobre o tema, veja artigo nessa mesma edição) 
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Atualmente, a Assembleia de Minas utiliza um sistema de registro das agendas 
de capacitação elaboradas pelos diversos setores, gerenciado pela Diretoria 
de Planejamento e Coordenação. Reuniões preliminares no ano em curso 

determinam diretrizes e prioridades, estas orientadas pela agenda institucional. 
O próximo passo consiste na elaboração das propostas de formação no âmbito 
de cada setor, com a subsequente definição de prioridades e registro no Sistema 
de Demandas Setoriais. Assim, de forma interativa e planejada, as agendas de 

capacitação setoriais chegam à Escola do Legislativo intermediadas pela DPC. 

As demandas formalmente encaminhadas são acolhidas, analisadas 

e oferecidas pela Escola do Legislativo dentro da perspectiva de um 

programa de formação continuada. Todas as atividades de formação são 

objeto de reflexão, planejamento, estratégias de implementação e de 

avaliação, exigindo trabalho de gestão pedagógica. 

Mas a Escola do Legislativo atua também proativamente, oferecendo 

atividades de capacitação e (in)formação inspiradas na pauta legislativa, no 

contexto institucional e nos cenários local, regional e nacional, com vistas à 
atualização dos servidores em relação ao processo e aos temas legislativos. 

Assim, aos servidores é oferecido paralelamente um programa de 

atualização legislativa, que consiste em palestras mensais, habitualmente 

com convidados especialistas do meio acadêmico, parceiros de outras 

escolas de governo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além 

de membros da sociedade civil de notório saber e destacada atuação social, 

tais como jornalistas, juristas, entre outras personalidades. 

No diálogo com a sociedade, a Escola do Legislativo de Minas vem 

desenvolvendo projetos de educação para cidadania destinados a 

diferentes segmentos da sociedade mineira, mas priorizando os jovens, 

com o objetivo de elevar, no universo escolar, o nível de interesse pelo 

Poder Legislativo. 

O Parlamento Jovem, programa de formação política destinado a estudantes 

dos ensinos médio e superior dos municípios mineiros, estimula os jovens a 
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conhecerem melhor a política e os instrumentos de participação no Poder 

Legislativo municipal e no estadual. Esse programa, que existe desde 2004, 
é um exemplo da parceria bem-sucedida da Escola do Legislativo de Minas 

com a PUC Minas (Instituto de Ciências Sociais - ICS - e Pró-Reitoria de 

Extensão- Proex) e com diversas câmaras municipais. 

O programa Visitas Orientadas, destinado a estudantes dos ensinos 

fundamental e médio de Belo Horizonte e do interior do Estado, é 

estruturado pedagogicamente no arcabouço de roteiro com atividades 

planejadas. O projeto possibilita ao jovem estudante conhecer a 

dinâmica da Assembleia, por meio da itinerância pelos espaços da Casa, 

de experiências vivenciadas e de reflexões sobre temas relacionados à 
atuação parlamentar e ao processo legislativo. 

Da mesma forma, os programas Jornada Universitária e Conexão 

Assembleia proporcionam aos estudantes do ensino superior 

a oportunidade de conhecer o Poder Legislativo, observando o 

funcionamento da Assembleia de Minas. A Jornada Universitária 

possibilita aos estudantes conhecerem o espaço físico do Legislativo 

estadual e participarem de palestra, cuja temática varia, na maioria das 

vezes, de acordo com o interesse pré-manifestado pelas respectivas 

instituições de ensino, preservado o foco nas ações político-legislativas 

e nas questões de democracia, representatividade, cidadania e 

participação popular. O Conexão Assembleia compõe-se de uma 

programação mais extensa, com diversas atividades durante um período 

que varia conforme o projeto pedagógico construído pela Escola do 

Legislativo e a instituição educacional parceira. 

Importa ressaltar a atuação acadêmica da Escola do Legislativo de 

Minas, que, credenciada pelo Conselho Estadual de Educação, oferece 

curso de pós-graduação lato sensu (especialização). Além disso, a escola 

legislativa mineira apeia projetos de estudo e pesquisas sobre Poder 

Legislativo, prática político-parlamentar, políticas públicas, democracia, 

representação, entre outros temas afins. Nessa linha temática, o Núcleo 
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de Estudos e Pesquisa da Escola do Legislativo (Nepel} produz trabalhos 

consubstanciados em obras de referência. Os livros e outros trabalhos 

acadêmicos são disponibilizados gratuitamente ao público em geral no 
Portal da Assembleia. 

Esse breve relato sobre o papel das escolas legislativas permite 

compreender a estreita relação entre Legislativo e democracia "como 

forma de ensejar que o ponto de equilíbrio para a democracia passa por 

um Parlamento forte" (CARVALHO, 2014, p. 51}. O trabalho desenvolvido 

pelas escolas legislativas promove o aperfeiçoamento profissional dos 

servidores para apoio ao exercício da atividade parlamentar e também se 

compromete com a educação para a cidadania, destinada a todos os seus 

públicos, dentro e fora do contexto institucional. 

Assim sendo, é possível dizer que as escolas do Legislativo, bem como 

as escolas de governo, de maneira geral, atuam como impulsionadoras 

de uma administração eficiente e cada vez mais voltada para o cidadão. 

Nesse aspecto, é importante que 

elas se antecipem, buscando novas tendências e 

melhores práticas para exercer um papel de relevância 

e influência na própria formulação das políticas voltadas 

para melhoria dos processos de gestão na administração 

pública e da relação institucional com a sociedade 

(PACHECO, 2002\ apud AIRES et ai., 2014, p. 1010}. 

As escolas legislativas alinham-se ao perfil das demais escolas de governo: 

são instituições ainda pouco conhecidas e diferenciadas em relação ao 

potencial de produção e à promoção da construção de conhecimentos, 

em meios e recursos, mas unidas na similaridade dos problemas e desafios 

que compartilham. 

1 PACHECO, Regina S. Escolas de governo como centros de excelência em gestão pública: a perspectiva 
da Enap- Brasil. Revista do Serviço Público, v. 53, n. 1, p. 75-88, 2002. 
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As perspectivas, contudo, ampliam-se, em decorrência de uma dinâmica 
social que invoca questionamentos, pede respostas e convoca à 
participação. Esse movimento sugere, especialmente aos legislativos, 

em qualquer esfera de Poder, enorme desafio, não apenas no que diz 
respeito às atribuições intrínsecas de legislar e fiscalizar, mas também, 

sobretudo, no que diz respeito à própria capacidade de sustentar 

princípios básicos da democracia, tais como representatividade e 
participação popular. 

Nesse escopo é que as escolas legislativas, além de proporcionarem 
formação, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores dos diversos 

setores administrativos e políticos, ampliaram suas funções para 

oferecer atividades relacionadas com educação política para outros 

segmentos da população. 

Com base no princípio de que o fazer legislativo deve consolidar-se nas 
possibilidades e não fragilizar-se nos limites, os caminhos viáveis para 

a consolidação dos valores democráticos e para o aperfeiçoamento 

da missão institucional surgem da capacidade de trabalhar de forma 

cooperativa, estabelecendo-se redes sustentáveis de relacionamento e 

parcerias consistentes. 

A Escola do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais publica, 

anualmente, o resultado das suas ações, de forma analítica e 

quantificada. Desde 2011, essa publicação apresenta, como preâmbulo, 

pequeno ensaio, em que a reflexão não se antecipa aos dados, mas 

procura ressignificá-los. 

Trata-se de um trabalho memorial e, ao mesmo tempo, um prenúncio 

do futuro que se vislumbra possível construir, com a crença de que 

em condições de atuação muitas vezes marcadas pelas tensões e 

vulnerabilidades, o Poder Legislativo, através de suas casas e de suas 

escolas, precisa dialogar com seus diferentes públicos, aproximando-se 

cada vez mais da sociedade. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (PDG): 
Contextualização, trajetória e desdobramentos na ALMG 

Antecedentes 

Beatriz Gomes Chalfin 
Luciana Marques da Silva 

Luciana Vaz de Oliveira Moutinho Barros 
Maria Vitória Vieira Gomide 

(Analistas de Recursos Humanos/ALMG) 

O aprimoramento do processo legislativo tem sido um dos principais 
focos de ação dos parlamentos contemporâneos. As iniciativas buscam 
a melhoria da qualidade e da efetividade das leis por meio da revisão do 
planejamento legislativo e dos processos de trabalho em seus aspectos 
materiais, formais e procedimentais (Direcionamento Estratégico da ALMG 
2010-2020. Mapeamento de Tendências- Mudanças e Inovações no Poder 
Legislativo no Brasil e no Mundo. Macroplan- Dezembro de 2009). 

Alinhada a essas tendências, em 2010, de forma bastante pioneira no 
contexto brasileiro, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

lançou o seu Direcionamento Estratégico. Trata-se de um conjunto de 
diretrizes para a atuação do Legislativo estadual no período 2010-2020, 

que engloba a visão de futuro, a missão, os compromissos e os 11 objetivos 

estratégicos da Casa nesse intervalo de tempo. 

Um desses objetivos visa a "assegurar alto nível de capacitação e 

desempenho do corpo gerencial e técnico". Para fazer frente a esse 

desafio, a ALMG, por meio de sua Diretoria de Recursos Humanos (DRH), 

optou pela implantação de um modelo de gestão por competências. O 

modelo seria um grande guarda-chuva metodológico capaz de ajudar na 

tarefa de repensar os subsistemas de recursos humanos, integrá-los e, 

em última instância, atender ao objetivo proposto no Direcionamento 
Estratégico (Quadro 2). 
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Gestão por competências - Modelo ALMG 

O conceito de competência, proposto inicialmente na década de 1990 por 

Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), é aqui associado à ideia de agregação 
de valor e de entrega de desempenho a um determinado contexto. 

Segundo Dutra (2004) e Fleury (2002), as competências humanas podem 

ser entendidas como um conjunto de conhecimentos (saber), habilidades 

(saber fazer) e atitudes (querer fazer). Admitindo que a existência desse 

conjunto de características não garante que a organização se beneficie 

delas, os autores adicionam o conceito de "entrega". Por "entrega" 

entende-se a aplicação prática das competências, gerando valor para a 
organização. 

Dimensões da Competência 

• Conhecimentos • Comportamentos • Resultados 
• Habilidades • Ações • Valor Econômico 
• Atitudes • Valor Social 

·-~---------~~----·-----·-·----·----- ------·----·-

Quadro 1: As dimensões da competência- Fonte: Quântica Consultoria e Serviços 

Entendemos logo de início que, dada a singularidade desta instituição, não 

teríamos como "importar" um modelo já pronto, de mercado. Não nos restava 

alternativa senão a de construir um modelo próprio, calcado nas características 

únicas de uma casa parlamentar, onde coexistem aspectos técnicos e políticos 

com grande diversidade e pluralidade de temáticas e públicos. 

Apostamos inicialmente que o primeiro movimento para implantação 

de um modelo de competências seria a realização do mapeamento de 

competências do público gerencial, importante parceiro estratégico em 

um futuro desdobramento do modelo para os níveis técnicos. 

Após um processo licitatório, a consultoria vencedora do pleito- Quântica 

Consultoria e Serviços - realizou uma pesquisa interna, identificando 
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importantes aspectos culturais e de identidade organizacional, como a 
gestão tradicional (hierarquizada e com apreço à técnica e à formalidade), 
que nos ajudaram na tarefa de desenhar o modelo. 

No modelo desenvolvido, as dimensões identificadas no Quadro 1 são 

necessárias para permitir a melhor aplicabilidade da ferramenta de gestão 
por competências. Em alguns casos, é mais apropriado observar o alcance 

de resultados e metas. Em outros, importa mais analisar as lacunas de 
conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e atitudes (querer fazer), de 

modo a traçar planos de desenvolvimento para atender requisitos específicos 

de competência ou solucionar problemas de desempenho identificados. 

A base do trabalho 
Vlsao de Futuro 2020 MissM 

S. r reconhedda como o poder do cidJdlo 
na tonstruç.OO de uma sociedade mero 

ExCfccr a repc~taçao e promovtr a 
participaç.!o da sociedade n• elabofaçao das 

leis estaduaiS e na ava~aç.\1) de pol1tkas 
pública-5 para o desenvofyimento do Estado 

de M1n;ss Gcrats 

Compromissos. 

EI!Cfter a represcnta<;lo 
pohhu com part~tlp.1Ç30 

d; sociedade 

Plooozirlegislaçao de 
qualtd.'ldto, em ~lntonia com 
0'1 intCJesscs d.l socic'<la<le 

f01mular pollt~as pobti<M 
clica.zcs e promo'l'cr estnMgias 
de descnvotvimento sustentavel 

Avai>r e fr>ealirar Atuar de fonna etica e 
polltic.as ptlblkils oom U<WI{).'\fentc c g3rantw uma 

loco em "'ultados !JC'13o eficiente e aui1C!1l 

ASSEMBLEIA 
2020 

Objetivos 

.,.. f"INAliSTIC05 

Alr1>hre 
apmroar a 

p11111tipi1Ç!o da 
sociedade nas 
ativid.ldcs do 

Gar3ntlr a 
qua~dadc d.l 
109r~açao 

ri!ot:Jlllar ~ org~o'5 
• ''"id.ld<> d.l 
adminktraçAG 

pul>l.ca e av<llia:r n 
polnitas p<lblka~ 

rom fO<oem 

Consolidar·w como ponto 
do conwg~"'"' do pode• 

I p<lblito e da socredad< na 
dcscu~s.ào das cstrat~as 
e polltk31 publicas para o 

de~!'ilmento 

/.JGestão 
/Por Competências 

PoOO Le9iltatrvo 

D~l!b!hZ21r 
os reaxws 

ncc"'urlos par. 
apomor;v o 

dcS<mperl10 das 
aiM<la<b do 

l'oderlcgislatJVo 

PT04'fiOV'C(B 
educa~ lo porta 

ci<bdarUa 

r<><llados 

Melhorar a qualida<lo 
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do E~ado. 
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do Poder Legí>latoi'O 

Quadro 2: Modelo de gestão por competências como desdobramento do Direcionamento Estratégico 
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Mapeamento de competências gerenciais 

O mapeamento das competências gerenciais foi então conduzido pela 

Quântica, em parceria com a DRH (por meio da Gerência-Geral de Gestão 

de Pessoas). Durante todo o trajeto, tivemos o apoio técnico da Escola do 

Legislativo, que participou ativamente de todas as fases do mapeamento, 

já vislumbrando o desdobrar das informações em oportunidades 

formativas. 

Foi um processo longo, com muitas reuniões, oficinas, análises e 

ponderações, até que cada gestor pudesse validar o perfil de competências 

de sua posição. De posse desse documento, cada gestor pôde também 

se autoavaliar em relação ao perfil requerido da posição, de forma a 

conseguirmos mapear as lacunas, os gaps ou, ainda, as oportunidades 

de desenvolvimento para cada uma das 100 posições gerenciais. Outro 

aspecto de suma importância é que precisávamos ter um retrato bem 

consistente das necessidades de nossos gestores em conjunto. Quais 

seriam as competências em que eles encontrariam mais dificuldades? 

Quais os nossos gargalos? Que pontos precisaríamos abordar em 

um primeiro Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG)? Se 

conseguíssemos responder a essas perguntas, as chances de definirmos 

um programa focado e bem customizado seriam muito maiores. 

Valores fundamentais 

Na ocasião das análises temáticas para o PDG e da definição dos conteúdos 

de cada unidade a ser desenvolvida, identificamos a necessidade de uma 

visão mais macro, capaz denominar os valores fundamentais dos líderes 

desta instituição e de inspirar e nortear a atuação gerencial, para além das 

competências ora definidas. 

A decisão naquele momento foi, então, dar um passo atrás em nossa 

trajetória e, antes de refletir sobre o PDG propriamente dito, pensar num 

denominador comum. 
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No trabalho da Quântica já haviam sido descritas as competências 
essenciais da ALMG, a saber: 

1. capacidade de exercer a 
representação política, buscando 
ativamente a participação da 
sociedade, para a promoção da 
cidadania, o desenvolvimento 

do Estado de Minas Gerais e o 
fortalecimento da democracia; 

2. capacidade de desenvolver e 

aprimorar modelo de gestão que 

assegure suporte de qualidade à 
atuação político-institucional e que 

contribua para a continuidade de 

ações e projetos necessários ao 

cumprimento da missão institucional. 

A partir das competências essenciais definidas, 

notadamente daquela de número 2- mais voltada 

ao corpo gerencial da instituição-, era necessário 

desdobrar essa ideia em valores fundamentais 

que sustentassem o programa e atuassem como 

um pano de fundo para todos os conteúdos. 

A definição desses valores só poderia ser feita 

com o próprio público gestor que seria alvo das 

ações de desenvolvimento do programa. 

• fle$p~ittJ ,, cidad.mi.:~ e ~ di~r:.id.1de do-; 
il!OICS soçi,)j•, 

• v,,lorf,,,,ÇJ() d., efctiv.) [J.ll1klp:.lç:to d,l 
wdt~d.vl~ 

• Re~~t t~nd., ~ de moer a da 
• Posldonamento ap<'ltlld.:ltlo 
• Conslstenda técnkn com respeito .\ 

deds~o poliUca 
• Reconhecimento e respeito~ legitimidade 

c~ pluraUdJde dJ rt-presentação 

• A titud~ co lab-Jrativ,J corn orlen tíJÇão 
p~ra re~ui tadas 

• n~co nh•!eimento de qll'! o to:! o ê ma i!; 
importante que as partes 

• tlica, trampar~ncia, gest~10 eficiente e 
eficaz 

• Valorização do corpo de servi dores e 
reconhecimento da sua capacidade 
técnica 

Reunimos, assim, em formato de workshop, 
todo o corpo gerencial da Casa para reflexões 

sobre o papel gerencial na ALMG e os valores 

fundamentais norteadores de decisões de 
gestão na Assembleia. Figura 1 - Produção final do workshop realizado em 

outubro de 2014 
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O grupo entendeu que o exercício da liderança na ALMG está na 

interseção entre as necessidades de gestão, o atendimento ao corpo 

parlamentar e o atendimento à sociedade. A produção (Figura 1) deu 

origem a um conjunto de valores que: 

• não concorrem entre si; 

• não exercem supremacia uns em relação aos outros; 

• devem inspirar o cotidiano e o comportamento dos líderes e das 

equipes. 

Entidade parceira para o PDG 

Após as definições dos valores fundamentais, das grandes temáticas do PDG 

e dos principais tópicos a serem abordados em cada competência/habilidade, 

partimos para a definição da entidade que seria a parceira acadêmica do 

programa. A opção pela Fundação Dom Cabral (FDC) deveu-se, em um 

primeiro momento, à sua expertise em programas gerenciais e também à 
sua grande vivência na condução de programas em instituições públicas. 

A FDC é um centro de desenvolvimento de executivos e gestores públicos 

que, há 40 anos, constrói soluções educacionais integradas e customizadas. 

A instituição integra rankings de forte credibilidade, os quais lhe conferem 

reconhecimento internacional e atestam que seu nível de qualidade é 

comparável ao das mais renomadas escolas de educação gerencial no mundo. 

Mais uma longa etapa começava. Muitas conversas, leituras, reuniões, 

escuta ativa de setores estratégicos e conhecedores da realidade 

institucional. Acreditamos que o processo de customização do PDG tenha 

sido um dos grandes diferenciais do programa. 

Definimos, com a FDC e a Escola do Legislativo, um modelo de governança 

e um comitê gestor responsável pelo planejamento, pela execução e pela 

avaliação contínua do programa. A atuação do comitê foi preponderante para 

assegurar a convergência entre as expectativas, os objetivos e o processo e 

para a realização de ajustes que se fizeram necessários ao longo do programa. 
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O PDG 

O PDG teve como principal objetivo promover o desenvolvimento dos gestores 

da ALMG, com vistas a alcançar um patamar de excelência em gestão por 

meio do desenvolvimento de competências, considerando o fortalecimento 

do alinhamento à missão, à cultura e aos valores da organização. 

Algumas premissas foram também importantes para a construção do 
programa: 

• necessidade de desenvolvimento para o exercício da gestão, 
considerando-se o modelo de gestão por competências, com 
foco em resultados; 

• atendimento das necessidades individuais dos gestores; 

• foco em ações prioritariamente práticas, com ênfase em troca 
de experiências, reflexões sobre o cotidiano dos gestores e 
aplicação dos conteúdos; 

• utilização dos valores fundamentais da ALMG como eixo norteador; 

• protagonismo (cada gestor tem a responsabilidade de atuar em 

sua esfera de controle e de influenciar ações fora dela). 

Estrutura do PDG 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAl 
Desenvolvimento 
Gestores 

4h 

Wotbhop 
de 

Abertura 

~e 
Organlz.aç:lo do 

Tr~balho 

1\uto Gest:lo e 
O.ganizaç3o do 

Trabalho 

(l<l!it3oda 
Comunicação 

In tema 

4h 4h 4h 

Gest3ode 

------ ---- ______________________________________ ___) 

Quadro 3: Estrutura do PDG- Ciclo 201G/2017 
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O PDG teve início em maio de 2016 e deve terminar esse primeiro 
ciclo em meados de 2017. Ainda em 2017, está previsto o PDG para 
aqueles servidores que exercem a gestão dentro dos gabinetes 
parlamentares. Dentro da visão instaurada com o Pro-Siga 1, 

compreendemos a importância de alinhar os servidores de recrutamento 

amplo com as iniciativas da ALMG. 

O PDG específico para os gabinetes parlamentares ainda está sendo 
finalizado. Utilizaremos as mesmas temáticas, porém com um enfoque 
diferente, adaptado à realidade dos gabinetes e aos seus desafios de 

gestão. 

O programa em curso, para os gestores efetivos, teve sua estrutura 

definida em módulos temáticos seguidos sempre de um momento de 

praticagem2 (Quadro 3). Os encontros de praticagem têm sido muito 

ricos em compartilhamento de boas práticas, novas ideias e dificuldades 

comuns. É um espaço de inter-relação que minimiza a solidão dos 

ocupantes de posições gerenciais, os quais, cotidianamente, vivenciam 

poucas situações em que podem trocar experiências com seus pares. 

Numa escolha estratégica, acertada com a FDC, optamos por ministrar 

internamente o módulo 1. Ele foi calcado nas referências do nosso modelo 

de gestão por competências, que, por tratar-se de modelo desenvolvido 

de maneira customizada à realidade da Casa, não era de conhecimento 

dos professores da fundação. 

1 Pro-Siga - Programa de Suporte e Integração com Gabinetes - Projeto que integrou a carteira de 
projetos estratégicos no biênio 2013-2015. Seu objetivo era aprimorar o suporte prestado à atuaçJo 
parlamentar, por meio da disponibilização de serviços adequados à organização e ao funcionamento 
de seus gabinetes e da integração de suas equipes com as dos demais órgãos da Casa, para fortalecer 
o relacionamento da Assembleia Legislativa com a sociedade. 

2 Praticagem- Termo utilizado pela Fundação Dom Cabral, numa alusão à profissão regulamentada de 
prático, profissional habilitado por concurso público elaborado pela Marinha Brasileira c que possui 
o conhecimento das águas em que atua, com especial habilidade na condução de embarcações. Na 
gestão do PDG e neste artigo, o termo "praticagem" refere-se à prática da aprendizagem, período 
em que os gestores colocam em prática alguma técnica, metodologia ou ideia apresentada ern sala 
de aula. Nas reuniões de praticagem, cada gestor apresenta sua prática, o que fez de forma diferente 
em sua gestão cotidiana, seus desafios e seus ganhos. Ern seguida, ele recebe feedbacks de colegas 
e do professor. 
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Destacamos as principais temáticas abordadas em cada módulo: 

Módulo 1- Autodesenvolvimento para a gestão 

• Autonomia e círculo de influência (Covey, 1989) 

• Gestor como protagonista do seu desenvolvimento 

• Inter-relação dos instrumentos de diagnóstico de gestão de pessoas 

na ALMG 

• Reflexão de cada gestor sobre os resultados de seu mapeamento de 

competências e suas principais lacunas de desenvolvimento 

Módulo 2- Gestão e organização do trabalho 

• Estratégias de gestão do tempo 

• Delegação 

• Reflexão sobre indicadores setoriais 

• Olhar estratégico sobre cada área 

Módulo 3- Gestão da comunicação interna 

• Comunicação interna como instrumento de gestão 

• O gestor como porta-voz institucional 

• Condução de reuniões 

• Armadilhas 

Módulo 4- Gestão de pessoas e equipes 

• Gestão do desempenho e da capacitação das equipes 

• Feedback e construção do engajamento 

• Poder e liderança 

• Liderança situacional 

Conclusão 

Estamos vivendo o que os teóricos chamam de "sociedade do 

conhecimento". Nesse novo mundo, não basta a posse dos saberes 

disciplinares ou técnico-profissionais (qualificação e conhecimento 
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formais), mas a capacidade de mobilizá-los para resolver e enfrentar os 

imprevistos nas situações de trabalho. 

A discussão sobre formação e capacitação dos gestores públicos vem 

de longa data, mas se tornou mais urgente, tendo em vista os contextos 

socioeconômico e político dos últimos anos e a ebulição dos movimentos 

e das redes sociais cobrando, em todas as esferas, a melhoria dos serviços 

públicos no País. Por isso, os autores falam em uma premente necessidade 

de mudança no perfil do gestor público para atender aos desafios que lhe 

são impostos. 

Acreditamos que todo o trabalho para a consecução do Programa de 

Desenvolvimento Gerencial será muito engrandecedor para a instituição. 

Gestores recebendo aportes técnicos e metodológicos (tais como 

ferramentas de gestão práticas e inovadoras), escutando experiências 

de outras instituições, refletindo juntos e tocando em temas até então 

considerados tabus e não passíveis de discussão e profissionais da 

Diretoria de Recursos Humanos e da Escola do Legislativo interagindo 

com uma das principais escolas de executivos e gestores públicos do 

mundo serão ações muito positivas. 

Tudo isso certamente nos fará diferentes ao final do processo. Não 

podemos garantir- como em nenhuma ação de desenvolvimento - que 

haverá transposição para um modelo de liderança diferente ou que, de 

fato, perceberemos uma mudança de patamar na gestão da Casa. Mas o 

caminho, acreditamos, está bem pavimentado. 

O PDG pretende, em última instância, contribuir para o empoderamento 

dos gestores desta instituição diante desses tantos desafios. A semente 

do programa, que teve seu início com o público gerencial, pode nos trazer 

novos frutos em um futuro próximo, desdobrando o mapeamento de 

competências técnicas e estendendo o desenvolvimento por competências 

a todos os servidores do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. 
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RESULTADO CONSOLIDADO 

Programas Atividades!1l Carga horária Participantes!2l 

Capacitação interna 164 1.346 horas 4.320 

Cooperação 
38 337h30min 2.322 

i nterinstituciona I 
-~--·-

Educação para cidadania 195 487 horas 6.660 
-~---------------·------------- r---

Pesquisa e reflexão 24 396 horas 592 
-- --- -·- --- ·-. ---------· --·· ---- -- ·- -- - - ·- ... _. --·-···· ______ ,. ___ ----- ------ ---·-····--·--- -~-~--------·-··-····· 

TOTAL 421 2.566h30min 13.894 
------
(1) Total de atividades oferecidas, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas 
ou atividades. 
(2) Nas atividades de educação a distância, foi considerado o número de participantes 
certificados. 
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RESULTADO CONSOLIDADO 

Atividades!1l Carga horária Participantes!2l 

164 1.346 horas 4.320 

(1) Total de atividades oferecidas, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas ou atividades. 
(2) Nas atividades de educação a distância, foi considerado o número de participantes certificados. 

1.1- DEMANDAS DA CARTEIRA DE PROJETOS DO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 2013-2015 

Atividades Período Público 
Carga Participantes horária 

Projeto- Práticas 
Participativas da ALMG-
Grupo de Estudos e Pesquisa 
-Práticas participativas e 
mobilização de públicos 

1 
Sistematização das 

15/2/16 2h30min 33 
discussões 

2 Interação Estado-sociedade 22/2/16 2h30min 36 

3 Legitimidade democrática 29/2/16 2h30min 33 

4 Representação 14/3/16 2h30min 32 

Representação da 

5 
sociedade civil/ 

21/3/16 2h30min 37 
representação e participação 
instituciona lizados 

~~líticas públicas e a 28/3/16 2h30min 37 
formação da agenda Servidores indicados 

----· 

Pressão social/Desenhos de setores da 

7 institucionais e políticas 4/4/16 ALMG envolvidos 2h30min 30 
públicas em atividades 

----· relacionadas às práticas --

8 Reunião Síntese I 18/4/16 participativas 2h30min 29 
------- -------~-----------~-------- ------

9 Participação política 25/4/16 2h30min 30 
------- ---------------------- ~-~~----- ----~---~ 

10 
Formas de ação coletiva/ 

2/5/16 2h30min 30 
Desenhos de participação 

--- -~- ------. --------------------~- -~------ --
11 Democracia digital 16/5/16 2h30min 22 

---- ------- -- -------------------- ----- ----------

12 
Transparência e ativismo 

23/5/16 2h30min 24 
digital/Participação on-line 

--- ------- --~------------~ ------ ----------
13 Reunião Síntese 11 30/5/16 2h30min 25 

-~----- - ---------------~ ------
14 Contra democracia 13/6/16 2h30min 26 

------- ------------------

15 Reunião de fechamento 20/6/16 2h30min 32 
--~----
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Palestra- Democracia, 
16 deliberação e práticas 26/8/16 Servidores do 3 horas 34 

participativas Grupo de Estudos e 
Palestra- Democracia, Pesquisa- Práticas 

17 
deliberação e práticas 29/8/16 

participativas e 
3 horas 63 

participativas: e-democracia mobilização de 
e e-cidadania públicos e demais 

Palestra- Democracia, 
servidores da ALMG 
interessados na 

18 
deliberação e práticas 29/8/16 temática 3 horas 122 
participativas: deliberação e 
a crise da democracia 

Projeto Governança da 
Política de Comunicação da 

19 ALMG- Ciclo de Palestras 
Governança da Política de 
Comunicação 

20 Público Geral 11/3/16 3 horas 97 

21 Autoridades 13/5/16 3 horas 75 

22 Imprensa 24/6/16 3 horas 90 
Servidores da ALMG 

23 Público Interno 8/7/16 3 horas 65 

Comunicação de mandato e 
24 as possíveis interfaces com a 2/9/16 3 horas 56 

comunicação institucional 

TOTAL 61h30min 158 

--
1.2- DEMANDAS SETORIAIS 

Atividades Período Público Carga 
Participantes horária 

1 
Curso- Capacitação de 11 a 13/1/16 24 horas 24 
conciliadores- 2 turmas 

Treinamento- Noções Estagiários do Procon 

básicas de Direito Assembleia e servidores 

2 do Consumidor e 14/1/17 de Procons municipais 8 horas 25 
funcionamento do Procon 
-2 turmas 

-----~ -- ~--- - - ~---~ - -~--- ~ 

3 
Curso- Atualização para 11 a 15/1/16 

Auxliares de cinegrafistas 
25 horas 10 

auxiliares de cinegrafistas da ALMG e da Rede Minas 

Curso- Atualização para 11 a 15/1/16 Repórteres 
4 repórteres cinematográficos e 18 a cinematográficos da 50 horas 33 

-2 turmas 22/1/16 ALMG e da Rede Minas 
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 
Treinamento- Utilização 

Servidores da ALMG 
5 

do Sistema de Eventos 
17 a 19/2/16 responsávies pela 4 horas 14 

e Autoridades (SEA)-
Módulo Básico alimentação do SEA 

Servidores da Diretoria 
de Processo Legislativo 

Treinamento- Silegis/MG e do grupo de trabalho 
6 -Módulo de elaboração 19/2/16 de implementação do 4 horas 13 

de proposição sistema que atuarão 
como instrutores e 
apoiadores do Silegis/MG 

Curso- Luminotécnica: Engenheiros eletricistas 

7 iluminação de ambientes 22 a 26/2/16 
e civis, técnicos em 15 horas 8 

de trabalho edificações, arquitetas e 
eletrotécnicos da GSL 

Palestra- Luminotécnica: Servidores da GSL que 
8 iluminação de ambientes 26/2/16 atuam em projetos de 3 horas 34 

de trabalho iluminação 
Treinamento- Silegis/MG 

29/2 a Servidores dos gabinetes 
9 -Módulo de elaboração de 90 horas 231 

proposição- 30 turmas 28/3/16 parlamentares 

Curso- Formação de Brigada 1º a 4/3, 
Policiais legislativos e 

10 
de Incêndio- 3 turmas 8 a 11/3 e 

servidores da ALMG 
60 horas 66 

15 a 18/3 
Curso- Redação e revisão 
de documetos do processo 

Servidores da GCO, da 
11 legislativo no âmbito da 7 a 11/3/16 

GTP e da SGM 
12 horas 32 

Gerência de Comissões- 2 
turmas 

--
Treinamento- CFTV no 

Policiais legislativos da 
12 âmbito da ALMG- 10 7 a 21/3/16 40 horas 34 

turmas 
ALMG 

--
Treinamento- A 
relevância do sistema 

Policiais legislativos da 
13 SDAI para detecção 7 a 21/3/16 40 horas 37 

de incêndios nas 
ALMG 

--- ~~p~_~ênci~~_da AL~~- --· 

Servidores da ALMG que 

14 
EaD- Oficina de 14/3 a atuam como assessores 

60 horas 22 
Regimento Interno 31/8/16 na Gerência-Geral de 

---- - ---------~----·---- ~-- Apoio às Comissões I----
Curso -Inovações no 14 a 21/3 Servidores da Gl De da 

15 Regimento Interno- 2 e 28/3 a 8 horas 50 
GTV 

turmas 1º/4/16 

Palestra- Governança da 
16 Política de Comunicação- 1Q/4/16 Servidores da ALMG 3 horas 71 

Organizações da sociedade civil 
--~---·------------
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Atividades Período Público 
Carga Participantes 

horária 

17 
Curso -Inovações no 4 a 8 e 15 a Servidores da Diretoria 4 horas 54 
Regimento Interno- 2 turmas 18/4/16 de Processo Legislativo 
Curso -Introdução ao 

4 a 6 e 11 a Policiais legislativos da 
18 tratamento da ocorrência 12 horas 32 

policial- 2 turmas 
13/4/16 ALMG 

Curso- Elaboração, 
Servidores da Gerência-

19 11 a 14/4/16 -Geral de Documentação 24 horas 20 
atualização e uso de Tesauros 

e Informação (GDI) 
Curso- Eleições 

Servidores dos gabinetes 
20 municipais- Legislação 11 a 15/4/16 9 horas 39 

eleitoral 216 
parlamentares 

21 
Curso- Dinâmica do 25/4 a Servidores dos gabinetes 

14 horas 24 
processo legislativo 16/5/16 parlamentares 
Curso- Didática da 
correspondência Servidores da Diretoria 

22 administrativa: ofícios e 3 a 19/5/16 de Comunicação 18 horas 13 
comunicações escritas em Institucional 
geral 
Treinamento- Silegis/MG 

Servidores dos gabinetes 
23 -Módulo de elaboração 13/5/16 9 horas 18 

de proposição- 3 turmas 
parlamentares 

24 
Curso -Inovações no 

16 a 20/5/16 
Servidores dos gabinetes 

4 horas 11 
Regimento Interno parlamentares 

Palestra- Legislação 
Servidores da Diretoria 

25 16/5/16 de Comunicação 2 horas 42 
eleitoral e a ALMG Institucional 
Workshop -Gestão Servidores da Gerência-

26 integrada e atividades da 17 e 18/5/16 -Geral de Suporte 18 horas 79 
GSL -19 módulo- 3 turmas Logístico (GSL) 
Treinamento- Uso, 

27 
gestão e funcionamento 

18/5/16 
Servidores da Escola do 

3 horas 8 
do Sistema de Controle Legislativo 
Acadêmico (SCA) 
Curso- Estratégicas de Servidores da Diretoria 

28 redação e publicação em 19 a 20/5/16 de Comunicação 24 horas 52 
redes sociais- 2 turmas Institucional 
Palestra- Experiências Servidores da Gerência-

29 em manutenção de 30/5/16 -Geral de Manutenção e 4 horas 45 
infraestrutura Obras da ALMG 

--~-~- --·-----·------
Treinamento- OpenCMS Servidores da Gerência-

30 para Boletim da TV 31/5/16 -Geral de Rádio e 2 horas 4 
Assembleia Televisão 
Treinamento- Servidores da Gerência-
Capacitação técnico -Geral de Saúde e 

31 instrumental e de 6 a 27/6/16 Assistência de nível 8 horas 6 
atendimento dos técnico que atuam na 
auxiliares em saúde bucal função de ASB 
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 
Palestra- Gestão Servidores da DPC, da 

32 e mapeamento do 1º/7/16 GCT, da GDI, da GGP e 3 horas 61 
conhecimento da ELE 

33 
Curso- Capacitação de 

11 a 13/7/16 24 horas 15 
conciliadores- 2 turmas 
Treinamento- Noções Estagiários do Procon 
básicas de Direito Assembleia e servidores 

34 do Consumidor e 14 e 15/7/16 de Procons municipais 16 horas 21 
funcionamento do Procon 
- 2 turmas 

Curso- Economia do setor 
Servidores da Gerência-

35 
público 

26 a 29/7/16 -Geral de Consultoria 24 horas 24 
Temática 

Treinamento- Práticas de 
8/8 a Policiais legislativos da 

36 manuseio com tonfas- 3 48 horas 72 
turmas 26/9/16 ALMG 

37 
Curso- Dinâmica do 19/8 a Servidores dos gabinetes 14 horas 17 
processo legislativo 25/11/16 parlamentares 
Curso- Aspectos 

19/8 a 
Servidores da Gerência-

38 operacionais da gestão e 
25/11/16 

-Geral de Consultoria 45 horas 14 
do financiamento do SUS Temática 

Treinamento- Uso do 
Repórteres fotográficos 

39 Photoshop CS6 19/8/16 e servidores do setor de 4 horas 9 
Fotografia da ALMG 

Ciclo de Palestras Diálogos 
sobre experiências em 

Servidores da GDI e de 
40 

espaços de memória-
19/9/16 demais setores da ALMG 2 horas 29 

Tiradentes e os livros: 
e convidados 

práticas de leitura e ideias 
sediciosas 
Curso- Direito Financeiro Servidores da Gerência-

41 com ênfase na Lei de 29 a 30/9/16 -Geral de Consultoria 12 horas 25 
Responsabilidade Fiscal Temática 

~-~ i---' 
Dentistas da Gerência 

42 
Curso- Auditoria 30/9 a de Prevenção e 16 horas 8 
Odontológica- Módulo 1 8/10/16 Acompanhamento 

r---- Odontológico 
-

43 
Palestra- Atendimento e 

10/10/16 Servidores da ALMG 3 horas 61 
Acessibilidade ------

----~ -~------------------- -----~--- ._ ___ ---- ----------- --~--------
Ciclo de Palestras Diálogos 
sobre experiências em Servidores da GDI e de 

44 espaços de memória- 17/10/16 demais setores da ALMG 2 horas 37 
Dimensões educativas em e convidados 

---- ~~p~Ç9_s _ _9_e_rl'l_~~-~~i-~ _____ 
~----------- -------------

Treinamento- Introdução 
45 il comunicação básica em 21/10/16 Servidores da ALMG 4 horas 24 

Libras 
- -·· -- ---~----------------------
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Ciclo de Palestras Diálogos 
sobre experiências em 
espaços de memória- Servidores da GDI e de 

46 Palácio da Inconfidência: 24/10/16 demais setores da ALMG 2 horas 41 
da concepção ao e convidados 
reconhecimento do 
referencial simbólico 

Curso- Monitoramento 
24/10 a 

Servidores da Diretoria 
47 digital: dados que de Comunicação 8 horas 6 

importam 12/12/16 Institucional 

Workshop- construindo o Servidores da Gerência-
48 planejamento estratégico 

5/11/16 -Geral de Saúde e 3 horas 29 
setorial da GSA para o 

Assistência 
biênio 2017-2018 

Ciclo de Palestras Diálogos 
sobre experiências em 
espaços de memória-

Servidores da GDI e de 
49 Parlamento brasileiro, 

7/11/16 demais setores da ALMG 2 horas 25 história pública e 
e convidados 

cidadania: a experiência da 
Câmara dos Deputados e 
suas exposições 

50 Treinamento- Formação 
16 a 18/11/16 Servidores da ALMG 9 horas 9 de agentes de processo 

Treinamento- Basic Life 

51 Support- Atendimento de 
17 a 25/11/16 Servidores da ALMG 8 horas 55 Parada Cardiorrespiratória 

-4 turmas 

52 Oficina- Prática de 
18 a 28/11/16 

Servidores dos gabinetes 
20 horas 17 oratória criativa parlamentares 

53 Curso- A imagem como 
21 a 28/11/16 Servidores da ALMG 4 horas 27 poder 

··-

54 Palestra- Temas de 
25/11/16 Servidores da ALMG 3 horas 18 Direito Parlamentar 

--- --- -------

Palestra- Fundamentos Servidores da GSL, da 
55 

do áudio 28/11/16 GTV e do Teatro da 2 horas 12 
Assembleia 

-·-~-

56 Curso- Preservação e 28/11 a 
Servidores da GDI 16 horas 13 conservação de documentos 2/12/16 - ~--·- ---------

Treinamento- Rotinas para Servidores da Gerência-
57 atendimento às demandas 28 a 30/11/16 -Geral de Administração 18 horas 14 

de pessoal- 2 turmas de Pessoal (GPE) 
. -----··------

Palestra- Ferramentas úteis 
58 na manutenção predial e na 29/11/16 Servidores da GSL 3 horas 40 

execução de obras 
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Gestores de projetos 
educacionais da 

59 Curso- Design Thinking 29/11 a Escola do Legislativo e 
9 horas 9 16/12/16 servidores Gerência-

-Geral de Gestão de 
Pessoas (GGP) 

Encontro- Desenho 
30/11 a Servidores da Escola do 

60 lnstrucional: fundamentos e 
5/12/16 Legislativo 

6 horas 7 
estudo comparativo em EaD 

Treinamento- Sistema 
61 de Detecção e Alarme de 3/12/16 Brigadistas da ALMG 4h30min 33 

Incêndio da ALMG 

Palestra- Direito e Servidores da Gerência-
62 interdisciplinaridade: 5/12/16 -Geral de Consultoria 2h30min 62 

perspectivas e desafios Temática 

Curso- Documentos 

63 
arquivísticos digitais: 12 a 

Servidores da GDI 16 horas 17 
gestão, preservação, 16/12/16 
difusão e acesso 

Treinamento- Produção Servidores da Escola do 
12 a Legislativo e da Diretoria 64 de vídeo para internet com 

15/12/16 de Comunicação 9 horas 19 
utilização de telefone celular Institucional 

~- -----~------------------~ -----
TOTAL 963 horas 221 

1.3- PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA À CARREIRA DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA li 
LEGISLATIVA (Cfal) 

_:- _ - J

1

· ·-. _ . A~vi~a~s ~ ~ ] .~~iod; ···r· ~ú~lico--~~~~;;,;.-- .~_mc~p:n~s~ 
Palestra- Normas e ! 

1112 
e i ! 

1 I procedimentos de apuração ' 4 horas 23 
Ide frequência- 2 turmas 8/ 8/ 16 [ 
I - I 

I 

Palestra- Deveres, direitos e 
2 carreira do servidor da ALMG 12/ 2, 2213 e 1 

22/8/16 Novos servidores ' 
1

- 3 turmas 

I 
-- da ALMG 

Palestra -Informática na empossados 
3 Assembleia: estrutura e 15/2, 21/3 e em 2016 

ferramentas de informótica- 9/8/16 
3 turmas 

Palestra- procedimentos 
4 e orientações da Polícia 

Legislativa- 2 turmas 

7/4 e 
23/8/16 

29 

4h30min 28 

2 horas 26 

- -- ------- - ---- -------------

i 
I 
I 
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Atividades 

Palestra- Suporte 
informacional ao servidor da 

5 ALMG: produtos e serviços 
da Gerência-Geral de 
Documentação e Informação {GDI) 

6 Palestra- Previdência 
Complementar- PrevicomiMG 
Cfal- Presencial: Orientações 

7 iniciais e Formação e 
Desenvolvimento- 2 turmas 
Cfal- Virtual: Estrutura e 

8 funcionamento da ALMG- 2 
turmas 
Cfal- Presencial: 

9 Direcionamento Estratégico-
2 turmas 
Cfal- Presencial: Poder 

10 Legislativo no Estado 
Democrático de Direito- 2 
turmas 

Período 

814 e 
1718116 

1214116 

1814 e 
519116 

1914 a 1915 
e 519 a 

6110116 

2014 e 
2219116 

25 a 2914 e 
8 a 919116 

11 Cfal- Visitas Orientadas- I 2714 e 
Plenário- 2 turmas __ 211_9116 c Cfal- Visitas Orientadas- r 2714 e I!L Comissões- 2 turmas I 8111116 
Cfal- Presencial: As etapas 

2 
I 

d I . 1 . a65e 
o processo eg1s ativo- 2 1 1 I I 

turmas 2 a 6 9 16 
Cfal-- Presencial: D;~;~rada,~ -- -~-----

14 e 'ti ti . . d 16 5 e pra cas par c1pativas o 
5110116 Parlamento- 2 turmas 

t---r--------'--"~~~=--=-=~=------1-------

15 Cfal- Visitas Orientadas- TV 
ALMG e Salão Oficial- 2 turmas 
Cfal- Visitas Orientadas-
Gabinetes Parlamentares- 2 
turmas 

1115 e 
619116 

1115 e 
619116 

I;;I~:~!~~~~:~~~:~02pt~~::~~- 3~%~_;6 
1~1cf~1-=Pr~s~nci~;stã~de- --- - 2315 e 

_ _ processos na ALMG- 2 turmas 2619116 
Cfal- Presencial: Valores e 

19 princípios da instituição e o 3 a 616 e 
papel do servidor público no 10 a 11110116 
contexto da ALMG- 2 turmas 

Público Carga 
horária Participantes 

6 horas 26 

2 horas ~---23 

6 horas 28 

40horos ~--

3 horas ~--29 ___ _ 

9 horas r---=--
Novos servidores ~---~--:--
da ALMG 1 4 horas I 28 

:~p2~s;:dos ~:;a~-r----;~-----

~~~~
- 6 h~:,~ ~--24 .. 

J 4 horas ~----~--

------------·-r---------------~ 
4 horas 28 ' 

6 horas I 28 

6 horas 29 

12 horas 22 

-- - ~ -~-~-------------- ----~-- -~ 

__ ro_t_A __ L ________________ __ - _____ -_____________ _j_l~-h~~~i1 ____ ~~ __ _ 
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RELATÓHIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO I 20~6 

1.4- PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
PÚBLICO -

Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Treinamento-
Apresentação de emendas Servidores 

1 ao Projeto de Lei de 2 e 15/6/17 dos gabinetes 6 horas 45 
Diretrizes Orçamentárias- parlamentares 
PL 3.542/2016- 3 turmas 

Curso- Sistema Servidores da GID e da 
2 orçamentário para 21 a 24/10/16 

GTV 
8 horas 25 

jornalistas 
Treinamento- Sistemas 

Servidores 
3 SOR/SPP (LOA 2017 e PPAG 25/10 e dos gabinetes 12 horas 60 2016-2019- Revisão 2017) 16/11/16 parlamentares 

-4 turmas 
1---- -- -- -·-----

TOTAL 26 horas 130 

- --·--------
1.5- PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM PODER lEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Palestra- As políticas da 
1 imagem- Ângela Cristina 28/3/16 3 horas 64 

Salgueiro Marques 

Palestra- Ética e as 

2 relações entre Estado, 
30/5/16 3 horas 58 

política e cidadania-
Mariah Brochado Ferreira 

~-

Palestra- Capital 

3 humano no setor público: 
27/6/16 3 horas 75 

capacidade e compromisso 
Servidores da ALMG 

- Alexandres Bossi 
--- ··-----·--------·-

Palestra- Políticas públicas 

4 de combate e a corrupção-
19/9/16 3 horas 40 

Cristiana Maria Fortini Pinto 
e Silva 

~----- -----------------~---

Palestra -Influência 
econômica no 

5 funcionamento do Poder 28/11/16 3 horas 27 
Legislativo- Bruno Carazza 
dos Santos 

------~ . ·- --- ----···· ---·--- -·· ... --~--------- ------ --··-------~-~- -··-···--., ··~ ---------------------·-·-·------~----···--··- ---~-~------··-

TOTAL 15 horas 264 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO I 2016 

1.6- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (PDG)- Desenvolvido por Di retoria de 
Fundação Recursos Humanos/Gerência-Geral de Gestão de Pessoas, Escola do Legislativo e 

Dom Cabral 
f-----· ·--·-· -------- ---·--·-----··---·--··-------· ·--·---····---·--· 

Atividades Período Público Carga Pa horária rticipantes 
--

PDG- Desenvolvimento do 
1 corpo gerencial e os valores 2/5/16 4 horas 86 

do DNA da ALMG 

PDG- Autodesenvolvimento 
20 a 23/5, 

2 3 a 6/6 e Diretores, gerentes- 15 horas 
para a gestão- 3 turmas 10 a 14/6/16 -gerais e gerentes 

91 

11 a 19/8, operacionais da 

3 
PDG- Organização do 31/8 a 2/9 e ALMG 70 horas 
Trabalho- Teoria- 3 turmas 22 a 26/9 ---------

PDG- Organização do 13, 19, 20, 
4 Trabalho- Praticagem -12 23/9 e 10 e 48 horas 

turmas 11/10 
- -------·----- ·-·· -----···---·-~---··----- -- 1---
TOTAL 

--· 
137 horas 340 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO I 20~6 

RESULTADO CONSOLIDADO 

Atividades Carga horária Participantes(!) 

38 337h30min 2.322 

(1) Nas atividades de educação a distância, foi considerado o número de participantes certificados. 

2.1- PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS 

2.1.1- ENCONTROS COM A POLÍTICA 

Atividades Período Público Carga Participação 
horária estimada 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal 

1 
-Unaí 

16/3/16 de Unaí e de municípios 2h30min 50 
vizinhos e lideranças 

comunitárias 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal 

2 
-João Pinheiro 17/3/16 de João Pinheiro e de 2h30min 50 

municípios vizinhos e 
lideranças comunitárias 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal de 

3 
- Paracatu 18/3/16 Paracatu e de municípios 3h30min 50 

vizinhos e lideranças 
comunitárias 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal de 

4 
- Cambuí 13 e 14/4/16 Cambuí e de municípios 6 horas 50 

vizinhos e lideranças 
comunitárias 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal de 

5 
- Araguari 

27 e 28/4/16 Araguari e de municípios 5h30min 50 
vizinhos e lideranças 

comunitárias 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal 

6 
-São Lourenço 12 e 13/5/16 de São Lourenço e de 8 horas 50 

municípios vizinhos e 
lideranças comunitárias 

-· ·--- ---~~----·--·---- ---------- -· -- ··---

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal de 

7 
- Guaxupé 19/5/16 Guaxupé e de municípios 5 horas 50 

vizinhos e lideranças 
comunitárias 

-~-
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO I 2016 

Atividades Período Público Carga Participação 
horária estimada 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal de 

8 9/6/16 Lambari e de municípios 4 horas 50 
-Lambari vizinhos e lideranças 

comunitárias 
Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal 

9 23/6/16 de Ubá e de municípios 4 horas 50 
- Ubá vizinhos e lideranças 

comunitárias 
Vereadores e servidores 

/ 
Encontros com a Política 

da Câmara Municipal de 
i. 10 23/6/16 ltabira e de municípios 4 horas 50 

-ltabira vizinhos e lideranças 
comunitárias 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política 
da Câmara Municipal 

11 1º/12/16 de ltamarandiba e de 9h30min 50 
- ltamarandiba municípios vizinhos e 

lideranças comunitárias 

Vereadores e servidores 

Encontros com a Política da Câmara Municipal 
12 6/12/16 de Monte Sião e de 8h30min 50 

-Monte Sião municípios vizinhos e 
lideranças comunitárias 

TOTAL 63 horas 600 

2.1.2- COOPERAÇÃO COM AS CÂMARAS MUNICIPAIS 

Atividades Período Público Carga Participantes horária 
Vereadores e servidores 

Curso- Orçamento e de câmaras municipais 
1 7 e 8/4/16 responsáveis pela análise, 10 horas 78 

Finanças Públicas- BH discussão e apreciação das 
peças orçamentárias 

Vereadores e servidores 
de câmaras municipais 

2 
Curso- Produção 

2 e 3/6/16 
responsáveis pelo apoio 11 horas 99 

Legislativa - BH e pela elaboração de 
proposições de lei nos 
legislativos municipais 
Vereadores e servidores 
de câmaras municipais 

3 
Curso -Cerimonial 

22/11/16 
mineiras responsáveis pelo 

12 horas 62 
Público- BH planejamento e pela condução 

de reuniões e eventos dos 
legislativo municipais ___ ---- --.. ----~---

TOTAL 33 horas 239 
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2.1.3- APOIO INTERINSTITUCIONAL 

Atividades* Período Público/local Carga 
horária 

Curso- Redação Legislativa- Servidores da Câmara 
1 25 e 26/2/16 Municipal de Varginha e de 10 horas Varginha 

municípios vizinhos 
Palestra- A importância da Servidores da Câmara 2 participação da mulher na 12/3/16 Municipal de Belo Horizonte 2h30min 
política- Marlei Rodrigues 
Palestra- Usos pedagógicos e Servidores da Câmara 3 não pedagógicos do Moodle- 17/3/16 Municipal de Belo Horizonte 3 horas 
Simone Mordente de Souza 

4 Palestra- Direito Eleitoral-
5/4/16 2 horas Wladimir Rodrigues Dias 

Vereadores da região de 
Palestra- Direito eleitoral nas atuação da Associação de 

5 eleições de 2016- Wladimir 4/5/16 Câmaras e Vereadores da Área 3 horas 
Rodrigues Dias Mineira da Sudene (Avams) em 

Montes Claros 

Palestra- Os limites do poder Participantes do VI Congresso 
fiscalizatório da Câmara de de Vereadores, integrante da 

6 Vereadores sobre os atos do 4/5/16 programação do 33Q Congresso 1 hora 
Poder Executivo- Antônio Mineiro de Municípios, em Belo 
José Calhau de Resende Horizonte 

Palestra- A mediação do 

7 capital intelectual no setor 
20/5/16 

Servidores da Câmara 
2 horas público- Alexandre Bossi Municipal de Belo Horizonte 

Queiroz 

Participantes da IX Jornada de 
Palestra- O aprendizado em educação a distância- 2016 do 

8 rede nas escolas de governo- 31/5/16 Centro de Estudos de Pessoal e 3 horas 
Guilherme Wagner Ribeiro Forte Duque de Caxias- Rio de 

Janeiro 

Curso- Direito Administrativo Servidores da Controladoria 
9 -Parceria: Controladoria Geral 24/6 a 22/8/16 Geral do Município de 30 horas 

do Município de Contagem Contagem 
-- -----~---~----------- ----

Palestra- Os três Poderes do Estudantes da Universidade 
Estado- O Poder Legislativo: Federal de Lavras participantes 

10 as funções do Legislativo 9/11/16 da IV Conexão Pública- 1 hora 
-Antônio José Calhau de Os três Poderes: limites e 
Resende possibilidades- Lavras r----- - -~------ ------------·-- -- - -·-------- -- -----

Vereadores e demais 
Palestra- As funções do Poder participantes do Programa 

11 Legislativo- Antônio José 7/12/16 Bem-vindo Vereador, da 3 horas 
Calhau de Resende Câmara Municipal de Varginha 

- Varginha 
-······ ··--·- ·······-------------------·---------- ... ··-···----.---------------------...... ------~------------------ ----------------------------·------------------ -----· 

TOTAL 60h30min 

* Coordenadas pelos parceiros, responsáveis pela oferta da atividade e por todos os procedimentos, como 
o controle de frequência e a certificação dos participantes. 
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------------------------------------------------------------------------
2.1.4- EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

1----.-------------- --···~·---------- -- . . . ------·-------. ··--··-----
' d p 'bl' Carga Parti'c'1pantes Parti'cipantes 

Atividades Peno o u 1co horária inscritos certificados 

1 

2 

3 

--

EaD- Treinando a 
Nova Ortografia-
2 turmas 

EaD- Crase: 
entendendo e 
praticando- 2 
turmas 

EaD- Controles 
na Administração 
Pública- 2 
turmas 

f---

EaD- Cerimonial 
e organização 

4 de eventos nas 
instituições 
públicas 

9/3 a 
13/4/16 
e 14/9 a 
27/10 
9/3 a 

13/4/16 
e 14/9 a 
27/10 

15/3 a 
18/4/16 
e 8/11 a 
6/12/16 

Servidores da ALMG 
e de demais órgãos 
públicos. Aberto ao 

público em geral 

Servidores da ALMG 
e de demais órgãos 
públicos. Aberto ao 

público em geral 

Servidores de 
legislativos e 

executivos municipais 
que atuam em áreas 
correlatas à temática 

do curso 

Servidores de 
câmaras municipais 
e outras instituições 

públicas que 
5/4 a 5/5/16 demandam 

conhecimentos 
sobre organização de 
eventos, cerimonial e 

12 horas 382 198 

16 horas 495 169 

50 horas 11 78 

8 horas 46 22 

comunicação 
--~---------·--------- ---------"------------- ------------- ... -~--. --- --------

Servidores que 
EaD- Seminário estão lotados em 
Virtual de Escolas escolas de governo 30/5 a 5 de Governo: ou que trabalham 

25/6/16 compartilhando com qualificação e 
experiências formação de agentes 

públicos 
i---- -·---·--- ------·--·-------- ------------ ---- --- --------·------- --·--

31/5 a 
19/7/16 

Candidatos a 
vereador, lideranças 

locais e público 
interessado 

EaD- Eleições 

6 2016: uma 
abordagem 
jurídica c--- . ---------- -·-- --- ------ ------- ------ ·---- -------- ------1 

EaD- Lei Federal j 

de Fomento e 26/9 a Servidores públicos . 
13/10/16 e profissionais das 

7 Colaboração (Lei e 17/11 a organizações da 

15 horas 253 

I ---- --------- -- --

15 horas 154 

------- ---- ----

40 horas 917 

13.019/2014)- 2 15; 12/16 sociedade civil 
turrn_~~----- ____ _____ __________ ______ I 

28 

------

42 

-

648 

EaD- A câmara 

8 municipal e 
o processo 
legislativo 

1'/11 a câJ:;:~~~~~i~~ais . - ~- . --~~ --
Catarina e de Minas 

6/12/16 dos Estados de Santa 
25 

horas 
163 I 

118 

____ ____ ____________ . ________________ §~_r.ai~- __ .... __ ... ... ____ _ _____ _ 

TOTAL __ -----------------------·--·------- !_81 h~~~~l--~~~---L _____ ~_:-~-~~--
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO I 2016 

RESULTADO CONSOLIDADO 

Atividades Carga horária Participantes (1) 

195 487 horas 6.660 

--·---
3.2- PROJETO AdoleSER- EM PARCERIA COM O NÚCLEO VIDA 

- ------· 
Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Desenvolvimento de 
Adolescentes 

1 Habilidades para Formação 24/6 a trabalhadores da 
16 horas 28 

30/9/2016 Assprom, lotados 
Cidadã- Turma 1 

na ALMG 
~--~~- --·---~·--·-----··--------··~----~------·-·----- -----·-----~---

TOTAL 16 horas 28 

~-------··---

3.3- CONEXÃO ASSEMBLEIA 
. ----·-------·---·------- - --- -·------·· 

Atividades Período Objetivo Carga Participantes horária 

Propiciar aos alunos do 6Q 
período do curso de Jornalismo 
a oportunidade de conhecer o 
funcionamento da Assembleia 

PUC Minas/Coração 
de Minas e a atuação das 

Eucarístico- 17/3/16 
suas áreas de comunicação 

5 horas 17 
Jornalismo 

e compreender e vivenciar 
o trabalho do repórter em 

1 

uma cobertura jornalística 
das atividades da política, 

especialmente da cobertura 
diária realizada na ALMG. 

-~ 
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Atividades Período Objetivo Carga Participantes horária 
Propiciar aos alunos do 6Q 

período do curso de Jornalismo 
a oportunidade de conhecer o 
funcionamento da Assembleia 

PUC Minas/Coração de Minas e a atuação das 

2 Eucarístico- 12/9/16 
suas áreas de comunicação 5 horas 47 e compreender e vivenciar 

Jornalismo o trabalho do repórter em 
uma cobertura jornalística 
das atividades da política, 

especialmente da cobertura 
diária realizada na ALMG. 

TOTAL 10 horas 64 

3.4- PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2016 

3.4.1- ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E DE GESTÃO DO PROJETO 

Atividades Período Público 
Carga 

Participantes horária 

1 Formação dos 
3 e 4/3/16 

Coordenadores de polo 
8 horas 34 coordenadores de paio do PJ Minas 2016 

Representantes das 

2 Formação introdutória ao 
26/8/16 

câmaras municipais 
4 horas 11 PJ de Minas 2017 mineiras ingressantes 

para a edição de 2017 

TOTAL 12 horas 45 

1--· 
3.4.2 -IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

Nº de Nº de escolas 
Nº total Nº de Nº total de Nº de 

Município escolas particulares 
de alunos coordenadores monitores parceiros 

públicas inscritos envolvidos 

POLO CENTRAL 

~DRIZDNTEI 3 

I 
1 

i 

50 

I 
2 2 2 

2 o 13 2 8 1 2 OURO PRETO 

POLO CENTRO-OESTE 
3 DIVINÓPOLIS 1 o 19 2 2 E[ -
4 NOVA SERRANA 2 1 50 3 2 
5 PARÁ DE MINAS 1 o 95 3 4 

POLO MÉDIO PIRACICABA --
6 ITABIRA 10 1 40 2 5 7 

~---~----------
JOÃO 7 MONLEVADE 3 1 14 3 o 6 

8 SÃO GONÇALO 
1 o 16 2 1 5 DO RIO ABAIXO 
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N!!de 
N!! de escolas N!!total N!!de N!!total de N!!de 

Município escolas de alunos parceiros 
públicas particulares 

inscritos coordenadores monitores envolvidos 

POLO NOROESTE 

9 UNA f 4 1 37 1 6 o 
10 JOÃO PINHEIRO 3 1 16 3 o 1 

POLO NORTE E JEQUITINHONHA 

11 CAPELINHA 5 o 35 2 10 4 

12 ITAMARAN DI BA 2 o 27 2 2 7 

13 MONTES CLAROS 4 1 46 2 8 2 
··------

POLO SUL DE MINAS I 

14 EXTREMA 2 3 18 3 5 I 2 

15 MONTE SIÃO 1 1 8 2 3 2 

16 OURO FINO 2 2 27 3 3 o 
17 SANTA RITA DE 1 o 13 3 1 2 CALDAS 

18 CAMBUÍ 2 2 18 3 1 o 
""" 

POLO SUL DE MINAS 11 

19 GUAXUPÉ 2 1 25 4 4 3 
r--
20 POÇOS DE 5 1 100 2 1 o CALDAS 

21 SÃO SEBASTIÃO 4 c 50 3 9 3 DO PARAÍSO 

POLO SUL DE MINAS 111 

22 TRÊS PONTAS 4 2 28 3 5 2 
r-- -------·-· ---------

23 TRÊS CORAÇÕES 4 4 21 2 1 2 
r-- ----------------------------~----- ·------

24 
SANTANA DA 

1 o 17 3 1 1 
VARGEM 

- ··--------------------------··· ---------1---

25 VARGINHA 7 o 28 1 3 o 
-·-- -····-···--·····-·--------····-----"""" ·-·------ -------------- -----------· """" -- -------·-·-·····-------" - " """ " ·----····---'----------------·-· 

POLO SUL DE MINAS IV 
--,---r----------------------

1 20 2 3 3 26 SÃO LOURENÇO 2 5 
------- ---------- r-----------------------
27 CARVALHÓPOLIS 1 o 17 1 1 1 
~-~- --··------------------------·· --···--~------ ··-----~-------- --··---

28 ITAJUBÁ 7 1 25 2 o 4 
1--- ------------·····------------ "" 

29 MACHADO 2 2 25 2 8 4 

30 POUSO ALEGRE 7 4 35 3 12 1 
-------

61 
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N!!de N!! de escolas 
N!!total N!!de N!!total de 

N!!de 
Município escolas particulares de alunos coordenadores monitores parceiros 

públicas inscritos envolvidos 

POLO TRIÂNGULO 

31 CONCEIÇÃO DAS 
1 o 7 1 o 1 

ALAGOAS 

32 ITURAMA 4 2 90 4 o o 
33 UBERABA 7 2 50 2 4 1 

34 UBERLÂNDIA 2 2 60 3 2 1 

POLO ZONA DA MATA I 
35 JUIZ DE FORA 3 2 120 2 5 1 
36 LEOPOLDINA 6 2 31 2 7 o 
37 MATIAS BARBOSA 1 o 19 3 1 o 
38 SANTOS 

1 1 9 1 1 o 
DUMONT 

39 RIO PRETO 1 o 29 3 o o 
POLO ZONA DA MATA 11 

40 VIÇOSA 2 2 70 2 4 5 
41 PAULA CÂNDIDO 1 o 17 3 1 2 
42 UBÁ 4 1 15 2 3 4 

43 VISCONDE DO 
1 1 30 2 2 2 RIO BRANCO ,_ 

TOTAIS 121 50 1.348 92 131 79 

-

3.4.3- MONITORAMENTO DA ETAPA MUNICIPAL 

Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Visita Técnica- Paio Sul Coordenadores dos 
1 

de Minas 111 6/4/16 municípios que compõem 6h30min 12 
o Paio Sul de Minas 111 

Visita Técnica- Paio Sul Coordenadores dos 
2 

de Minas IV 8/4/16 municípios que compõem 8 horas 11 
o Paio Sul de Minas IV 

Visita Técnica- Paio Sul Coordenadores dos 
3 

de Minas I 11/4/16 municípios que compõem Sh30min 14 
o Paio Sul de Minas I 

~----" 

Visita Técnica- Paio Coordenadores dos 
4 

Noroeste 14/4/16 municípios que compõem 6 horas 9 
o Paio Noroeste 

Visita Técnica- Paio Coordenadores dos 
5 

Zona da Mata 11 15/4/16 municípios que compõem 8 horas 11 
o Polo Zona da Mata 11 
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Visita Técnica- Polo Coordenadores dos 
6 

Centro-Oeste 27/4/16 municípios que compõem 6 horas 9 
o Polo Centro-Oeste 

Visita Técnica- Polo Coordenadores dos 
7 

Zona da Mata I 5/5/16 municípios que compõem 6h30min 13 
o Polo Zona da Mata I 

Visita Técnica- Polo Coordenadores dos 
8 

Central 17/5/16 municípios que compõem 6h30min 7 
o Polo Central 

Visita Técnica- Polo Coordenadores dos 
9 

Médio Piracicaba 19/5/16 municípios que compõem 6 horas 5 
o Polo Médio Piracicaba 

Coordenadores 

10 Visita Técnica- Polo 
20/5/16 

dos municípios que 8 horas 9 Norte e Jequitinhonha compõem o Polo Norte e 
Jequitinhonha 

Visita Técnica- Polo Sul Coordenadores dos 
11 

de Minas 11 25/5/16 municípios que compõem 6 horas 12 
o Polo Sul de Minas 11 

TOTAL 73 horas 112 

------------------------------· ----- -------------
3.4.4- ETAPA MUNICIPAL 

--------------------------
Atividades Período Público Público 

estimado 

Estudantes representantes dos 

1 Plenárias municipais 
43 municípios integrantes da 

1ºa 15/7/16 edição do PJ Minas 2016 que 1.348 
(43 plenárias realizadas) acompanharam as plenárias 

regionais 
- ... - ---- ------------~-----····- ---~------------- --------- -- ------------~-~------- -------------------·- --------~--

TOTA L 1.348 

---------------------------------------------------, 
3.4.5- ETAPA REGIONAL 

········-·· ····--·-···-----------····--·-··-··-·······-······--··-·· ·-···---·-·--···------------------------·----·-····-·-·-·-··--··---·----·····----·---·-----·-
Público Público Atividades Período estimado 

---··-·-------·--f------1--------------+------1 

1 

TOTAL 

Plenárias regionais 
(12 plenárias realizadas) 

Estudantes representantes dos 
43 municípios integrantes da 

1º a 15/7/16 edição do PJ Minas 2016 que 
acompanharam as plenárias 

regionais 

686 

686 
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3.4.6- ETAPA ESTADUAL 

Atividades Período Público Carga Participantes horária 

1 Atividades preparatórias 
24 e 25/8/16 9 horas e grupos de trabalho 

Estudantes do 
ensino médio de 43 110 
municípios mineiros 

2 Plenária estadual 26/8/2016 6 horas 

TOTAL 15 horas 110 

3.4.7- FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES 
-

Atividades Período Público Carga Participantes horária 

1 EaD- Mobilidade urbana: 2/2 a 10 horas 66 
caminhos para a cidadania 27/5/16 

2 EaD- Processo legislativo: 2/2 a 
Estudantes, 8 horas 67 

como as leis são feitas? 27/5/16 
coordenadores e 

3 EaD- Dinâmica de grupos de 13/4 a monitores do PJ Minas 10 horas 440 trabalho e plenária 27/5/16 

4 EaD- Oficina de produção 13/4 a 15 horas 317 textual oral e escrita 18/7/16 ----- --~---·----

TOTAL 43 horas 1.430 

--- ----------- ---·-
3.5- FORMAÇÃO POLfTICA -- ------ ------- ------------

Atividades Período Público Carga Participantes horária 
Candidatos às 

eleições municipais 

Congresso Brasileiro de 14 e de 2016, profissionais 
1 

Direito Eleitoral 15/7/16 
da área do Direito, 10 horas 21 

estudantes, servidores 
da ALMG e público 

interessado 

Palestra- Avaliação de Servidores públicos 

2 impacto da Lei do ICMS 19/9/16 
convidados, 3 horas 30 

Solidário- Lei 1.830/2009 estudantes e público 
interessado 
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Membros do Comitê 
3 Palestra- Mobilização social 

23/9/16 de Mobilização Social 7 horas 24 pela educação pela Educação e 
público interessado 

Palestra- Política e 
desenvolvimento institucional 
no Legislativo de Minas 

Servidores da ALMG e 4 Gerais- A modernização 21/11/16 3 horas 29 
do Legislativo e seus estudantes da UFMG 

antecedentes/Participação, 
deliberação e representação 

Palestra- Política 
e desenvolvimento 

5 institucional no Legislativo 
21/11/16 

Servidores da ALMG e 
3 horas 21 de Minas Gerais -Inovações estudantes da UFMG 

institucionais e a assessoria 
ao processo legislativo 

Palestra- Participação, 
6 juventudes e política na 2/12/16 Servidores da ALMG 3 horas 11 

Europa* 

TOTAL 29 horas 316 

3.6- EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
---·---------------- ____ .. _____ .. _______ -----·----·-----r--·--·--

Atividades Período Público Carga Participantes Participantes horária inscritos 

Seminário Virtual 
Professores dos 

ensinos fundamental 
1 

-Diálogos sobre 17/3 a e médio e estudantes 20 horas 65 58 
a Conjuração 14/4/216 universitários do 
Mineira 

curso de História 

2 
Curso- Dilemas 5/4 a Servidores públicos e 

20 horas 63 33 
da Cidadania 5/5/16 público interessado 

-· ---~---~----- ·------

Professores dos 
Seminário Virtual 

4/8 a 
ensinos fundamental 

3 -Independência e médio e estudantes 20 horas 32 28 
do Brasil 6/9/16 universitários do 

curso de História 
- -·------· 

Curso- Tópicos 
de Direito 

22/8 a 
Alunos do curso de 

4 Constitucional: Direito da PUC Minas 20 horas 95 37 
federalismo e 14/12/16 e público interessado 
Poder Legislativo 

--

65 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO I 2016 

Atividades Período Público Carga Participantes Participantes horária inscritos 

Professores dos 
Seminário Virtual 19/10 a 

ensinos fundamental 
5 -Proclamação da e médio e estudantes 20 horas 41 30 

República 
16/11/16 universitários do 

curso de História 

EaD-
Representantes 

6 Planejamento e 20/10 a de entidades da 15 horas 28 
20/12/16 sociedade civil e 12 

orçamento Público público interessado 

TV Escola-

7 
Orçamento 1º/11 a Estudantes e público 

5 horas 52 30 público e 15/12/16 interessado 
cidadania 

TOTAL 120 horas 556 318 
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RESULTADO CONSOLIDADO 
-

Atividades Carga horária total Total de participantes 

24 396 horas 592 

,- ----- ·--
4.1- ESPECIALIZAÇÃO EM PODER LEGISLATIVO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1.1- TURMA 2015 

Disciplinas Período Público Carga 
Participantes horária 

Alunos matriculados 

1 Comunicação e política 26 a 29/1/16 
da turma de 

2015- Ênfase em 24 horas 7 

Comunicação 
Alunos matriculados 

Política de Segurança na turma de 2015 
2 Pública no Estado 26 a 29/1/16 -ênfase em Estado 24 horas 22 

Democrático de Direito e instituições 
democráticas 

3 Constituição, democracia e 19/2 a 24 horas 24 política 18/3/16 

4 Políticas sociais, cidadania 1º-/4 a 24 horas 24 e desigualdade 13/5/16 

5 Metodologia da pesquisa 20/5 a 24 horas 24 
científica 1º-/7/16 

6 Controle e fiscalização 
26 a 29/7/16 Alunos matriculados 24 horas 19 

parlamentar da turma de 2015 

7 
Direitos humanos, 

5/8 a 9/9/16 24 horas 21 
cidadania e diversidade 

8 
Processo legislativo e 16/9 a 24 horas 19 
produção normativa 21/10/16 --

9 Parlamento, linguagem e 4/11 a 24 horas 19 
texto normativo 16/12/16 

-~-- ------------ ·--------- ------------------------
\216 horas TOTAL 179 

c__ ___ -

4.1.2- TURMA 2016 
------------------------------- ------- --------------------------------------- -----------------

Dis ciplinas 

ocrática, Teoria dem 
1 representaç 

pa rtici paçã 
ão e 

o política 
----~---

itoral e Sistema ele 
2 partidário 

ia da pesquisa Metodolog 
3 científica 

Período 

1º/4 a 
17/6/16 

------
29/4 a 
5/8/16 
1º/7 a 
2/9/16 

N2 de atendimentos Carga Participantes horária -----

24 horas 30 

AI unos matriculados ,---------------

na turma de 2016 24 horas 31 

12 horas 28 
~-
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Disciplinas Período NQ de atendimentos Carga Participantes horária 

4 Parlamento e políticas 26 a 24 horas 23 públicas 29/7/16 

5 Tópicos de política brasileira 19/8 a 24 horas 27 
9/9/16 Alunos matriculados 

Estado, serviço público e 16/9 a na turma de 2016 
6 

sociedade 21/10/16 
24 horas 23 

7 Finanças públicas e sistema 4/11 a 24 horas 19 orçamentário 16/12/16 

TOTAL 156 horas 181 

4.1.3- PALESTRAS 

Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Alunos da 

1 Palestra- Poder local e 
16/5/16 

especialização, 
3 horas 47 

conflitos socioambientais servidores da ALMG e 
público interessado 

Palestra- Cidade, liberdade Alunos da 
especialização, 2 de manifestação e Lei 8/8/16 servidores da ALMG e 

3 horas 35 
Antiterrorismo 

público interessado 

Palestra- Choque ou Alunos da 

3 gestão? Federalismo e 
17/10/16 

especialização, 
3 horas 9 

reforma do Estado em servidores da ALMG e 
Minas Gerais público interessado 

Palestra- A qualificação Alunos da 

4 profissional e a 5/12/16 
especialização, 

3 horas 16 
administração pública servidores da ALMG e 

público interessado 
-·---·--------~------------------ -·----------- -------------- ------------

TOTAL 12 horas 107 

------· - ------------------------·------- ----------------------------

4.2- PENSANDO EM MINAS 

Atividades Período Público Carga Partici horária pantes 
-. 

Relendo os clássicos em época 
de crise: Raizes do Brasil e Servidores públicos, 

1 Donos do poder e as anomalias 
19/4/16 

professores, 
3 horas 3 da consciência histórica estudantes e público 

1 

brasileira- Sérgio Ricardo da interessado 
Mata 

·----~--
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Atividades Período Público Carga Participantes horária 

Relendo os clássicos em época 
de crise: Caio Prado Jr. e 

2 Celso Furtado: divergências e 14/6/16 3 horas 29 
complementariedade- João 
Antônio de Paula 

Servidores públicos, 
Relendo os clássicos em época professores, 
de crise: O povo brasileiro e estudantes e público 

3 Casa-Grande e Senzala- Por 30/8/16 interessado 3 horas 40 
uma história plural do Brasil-
José Carlos Reis 

Poder Legislativo e cidadania 
4 - Ruth Schmitz de Castro e 19/11/15 3 horas 25 

Wladimir Rodrigues Dias 

TOTAL 12 horas 125 
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5.1- NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO (Nepel) 

ESTUDOS, PESQUISA E PUBLICAÇÕES 

Atividades Período/Data Contexto Observações 

Integraram o grupo de estudos, 
além dos coordenadores, 
Antônio José Calhau de 
Resende e José Alcione 
Bernardes Jr., os servidores 

Promover, no âmbito 
Bruno de Almeida Oliveira 

do Núcleo de Estudos 
(PGA), Bernardo Costa Couto 

Criação do e Pesquisa da ELE, uma 
de Albuquerque Maranhão 

Grupo de Estudo reflexão sobre tópicos 
(GCT), Daniela Duarte Ferreira 

1 sobre Direito 11/3/16 do Direito Parlamentar, 
de Oliveira (GCO), Guilherme 

Parlamentar envolvendo servidores 
Wagner Ribeiro (ELE), Luciana 

de vários setores da 
Nominato Braga (GCT), Luíza 

ALMG. 
Homem Oliveira (GCO), Marcos 
de Castro Alvarenga (GCT), 
Paula Gabriela Mendes Lima 
(GCT), Sabino José Fortes Fleury 
(Assessoria da Minoria), Sérgio 
Pompeu de Freitas (GCT) e Valéria 
de Cássia Guimarães (GCT). 

Propiciar aos servidores A obra, editada pela Record, 
da ALMG a oportunidade é fruto de uma reflexão sobre 

de debater e a refletir o atual momento da política 
sobre o momento brasileira. No estudo, o autor, 

político do Brasil, com Leonardo Avirtzer, discorre 

Mesa-redonda e 
a participação do autor sobre as razões pelas quais 

lançamento do 
da obra, Leonardo o modelo de democracia 

Avritzer e dos professores construído no País, baseado no 
2 

livro Impasses 
15/3/16 Marco Antônio Carvalho presidencialismo de coalizão, 

da democracia Teixeira, da Fundação chegou ao seu limite e por que 
no Brasil (Ed. Getúlio Vargas; Carlos a sociedade civil tem voltado 
Record) Ranulfo, da UFMG; e às ruas para protestar. O 

Fabiano dos Santos, do lançamento foi realizado pelo 
Instituto de Estudos autor, com o apoio da ALMG 

Sociais da Universidade do e teve participação de alunos 
Estado do Rio de Janeiro da UFMG e servidores da 

(lesp/Uerj). Assembleia. 
~ ----

Publicação da ELE/ALMG 
que se propõe a ser um 

Lançamento da espaço de divulgação de Os Cadernos da Escola do 
edição NQ 28 reflexões sistemáticas Legislativo são editados em 

3 dos Cadernos 25/7/16 que contribuam para o versão impressa e eletrônica 
da Escola do aperfeiçoamento das (disponível no Portal da 
Legislativo instituições públicas, Assembleia). 

em especial das casas 
legislativas . ----- ----------
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Atividades Período/Data 

Participação 
no Comitê de 
Mobilização 
Social pela 

17 a 23/9/16 Educação- BH e 
na organização 
da 81 Semana 
Paulo Freire 

Lançamento 
do livro Temas 
do Direito 25/11/16 

Parlamentar 

Encontro-
Escolas de 
governo, EaD e 5/12/16 
a formação de 
agentes públicos 

Contexto Observações 

A Escola do Legislativo 
participa das reuniões do Em 2016, a Escola do 
Comitê de Mobilização Legislativo organizou o 

Social- BH ao longo Seminário Mobilização Social 
do ano e atua na pela Educação, realizado no dia 
organização da 8ª 23 de setembro, no auditório da 

Semana Paulo Freire em ELE. 
setembro. 

A obra é resultado do 
trabalho do Grupo 
de Estudos Direito 
Parlamentar, criado A publicação está disponível em 
no âmbito do Nepel, versão impressa e eletrônica. A 

no início do ano, edição digital está disponível no 
mobilizando servidores 
de diferentes setores da 

Portal da Assembleia. 

ALMG. O livro traz 10 
artigos de autoria dos 
membros do grupo. 

A Escola do Legislativo 
participou e foi sede do O evento foi encerrado com 

Encontro das Escolas palestra ministrada pelo 
de Governo de Minas professor Francisco Gaetani, 
Gerias, associadas à presidente da Escola Nacional 

Reap/MG, para discussão de Administração Pública (Enap), 
de temas relacionados sobre a qualificação profissional 
à formação dos agentes e a administração pública. 

públicos. 
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