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Apresentação

Por mais um ano, o 25º de sua existência, a Escola do Legislativo 
desempenhou suas funções de assegurar capacitação de alto nível ao corpo 
técnico e gerencial da ALMG e de manter-se como referência nacional 
na realização de projetos e programas de educação para a cidadania. O 
que lhe confere o respeito conquistado interna e externamente é, com 
certeza, a atuação comprometida de sua equipe, sempre respaldada pelo 
apoio e pela colaboração das equipes dos diversos setores da Assembleia, 
fazendo-a ser compreendida, cada vez mais explicitamente, como a nossa 
Escola. Este relatório de atividades não tem a pretensão de registrar o 
quanto vimos crescendo com a colaboração também crescente de toda a 
instituição, mas visa, principalmente, a garantir o registro e a divulgação 
do que foi feito em 2017 nos programas de capacitação interna, nas 
ações de apoio aos municípios mineiros, nos projetos voltados para os 
estudantes e nas atividades ofertadas para o público em geral. 

Como vimos fazendo em edições anteriores, apresentamos dois pequenos 
ensaios, um sobre o projeto AdoleSer, que vem se consolidando como 
principal ação da Escola para os adolescentes trabalhadores da ALMG, 
realizada em parceria com o Núcleo Vida, e um outro sobre a expansão 
do Parlamento Jovem de Minas, cujas diretrizes e formas de atuar foram 
amplamente discutidas com os parceiros internos e externos para que 
pudéssemos chegar a um modelo de crescimento sustentável, dentro 
das premissas básicas de seu desenho original. Os textos, escritos pelas 
servidoras Veruska Célia Gontijo Pereira e Fernanda Machado Freitas, que 
atuaram efetivamente nesses projetos, é um exercício de teorização de 
nossas práticas, de identificação das raízes de nossa missão como Escola 
de um Parlamento, de análise cuidadosa de procedimentos e métodos 
para que possam ser aperfeiçoados.

Este relatório busca também quantificar o trabalho realizado em 2017, 
sem perder a oportunidade de aprofundar na reflexão sobre projetos 
que nos são muito caros. Por isso, antes de apresentar os números, 
destacaremos algumas ações que, para além do desempenho 
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cuidadoso das atividades consolidadas e rotineiras, trouxeram novos 
desafios à Escola.

No que diz respeito à capacitação do corpo técnico e gerencial da 
ALMG, finalizamos a realização do PDG – Programa de Desenvolvimento 
Gerencial, desenvolvido com a Diretoria de Recursos Humanos e com a 
Fundação Dom Cabral. Além disso, com a Gerência-Geral de Gestão de 
Pessoas realizamos a construção das primeiras matrizes de capacitação 
baseadas no modelo de gestão por competência em fase de implantação 
na Assembleia. Para isso, contamos com o apoio imprescindível dos 
servidores da Escola do Legislativo e da Gerência de Consultoria 
Temática, setores da Assembleia escolhidos para a realização do piloto 
da etapa de construção de matrizes setoriais de capacitação que será 
estendida aos demais setores da ALMG em 2018.

Implantamos o programa de recepção de estagiários, nos moldes do que 
já é feito para os novos servidores. Cabe ressaltar que tal ação foi sugerida 
pela Comitê Gestor de Educação para a Cidadania, num exemplo concreto 
de como nossos programas se entrelaçam e se retroalimentam de forma 
a garantir a consecução de nossos objetivos. A partir de 2017, duas vezes 
ao ano, a Escola ofertará aos estagiários uma formação introdutória para 
que esses estudantes conheçam melhor a instituição na qual atuarão 
por até dois anos. Nessa atividade, contamos com o apoio do CEAC que 
assumiu a realização das visitas desses estagiários para conhecer os 
espaços da Assembleia, incluídas dentro do Programa Casa Aberta.

Ofertamos mais uma turma do curso de Especialização em Poder 
Legislativo e Políticas Públicas, concentrando esforços, em 2017, na 
regularização das defesas dos TCCs de turmas anteriores. A seriedade e 
o alto nível do trabalho desenvolvido pela Escola nesse curso continua 
tendo o reconhecimento do público interno e externo a que o curso 
se destina, o que pôde ser mais uma vez comprovado pelo número de 
inscrições para a turma de 2018.

A Escola esteve à frente de duas ações na perspectiva da educação para 
a cidadania que tiveram início no ano passado como parte das diretrizes 
do planejamento estratégico para o biênio 2017-2019. A primeira, a 
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expansão do Parlamento Jovem de Minas, que tem como gestoras as 
servidoras da Escola Fernanda Machado Freitas e Leandra Martins de 
Oliveira, cujo objetivo é promover a reestruturação do Parlamento 
Jovem de Minas para ampliar a participação de municípios das diversas 
regiões do Estado. A segunda ação, a criação de um programa de 
formação e interação com os professores da educação básica sob a 
gestão da servidora Marialice Nogueira Emboava, também da Escola, 
com vistas a fomentar e apoiar a abordagem de temas ligados ao Poder 
Legislativo e à cidadania no âmbito educacional. Esse programa e o 
objetivo por trás dele – desenvolver um relacionamento mais intenso 
com os professores do ensino básico – exigiu de antemão todo um 
esforço dos colegas da Gerência de Mídias Digitais que, em sintonia 
com a Escola, redesenharam a página de Educação para a Cidadania do 
portal da ALMG, criando nela um novo espaço, o Espaço do Professor. O 
resultado de todo esse trabalho será dado a ver nos primeiros meses de 
2018, com o lançamento do novo portal de Educação para a Cidadania. 
O novo projeto, destinado a promover uma maior compreensão do 
Poder Legislativo pelos professores, terá início em meados de 2018, mas 
a relação com a educação formal que a Escola deseja aprofundar, já terá 
um canal de interlocução, graças ao intenso trabalho realizado em 2017 
pelas equipes das gerências envolvidas na reformulação do portal.

Mais um ano, mais planos, mais ações e, principalmente, mais forte o 
nosso compromisso com a educação legislativa e com a construção de 
conhecimento em todos os campos que possam estar relacionados ao 
trabalho de um Parlamento. Se há 25 anos abrimos caminho no País 
para a criação de escolas ligadas ao Poder Legislativo, hoje reafirmamos 
nosso papel como espaço de reflexão e pesquisa que oferece a todos a 
oportunidade de melhor se identificarem com a missão da Assembleia 
de Minas e de se comprometerem com o fortalecimento das instituições 
democráticas.

Ruth Schmitz de Castro
Gerente-Geral da Escola do Legislativo/ALMG



10

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017



En
sa

io
s

e 
re

fle
xã

o



12

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017



13

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017

Projeto AdoleSer
“Criar o que não existe ainda deve ser 

a pretensão de todo sujeito que está vivo.”

 (FREIRE, Paulo, 1997, p.)

Veruska Célia Gontijo Pereira
(Técnico de apoio legislativo e coordenadora do Projeto AdoleSer e  do Projeto 

Visitas Orientadas – da Educação Básica)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) mantém 
uma relação contratual com a Associação Profissionalizante do Menor 
(ASSPROM), propiciando a atuação profissional de adolescentes 
trabalhadores em seus diferentes setores.

Trata-se de uma iniciativa de caráter social que, desde 1971, busca criar 
oportunidades para que os adolescentes possam ter uma perspectiva de 
ascensão social e de inserção no mercado de trabalho. Atualmente, são 
267 adolescentes trabalhadores vinculados à ALMG, com idade entre 16 e 
18 anos, oriundos de famílias de baixa renda.

Na relação com o mundo, na sua preparação para a vida adulta, os 
adolescentes precisam aprender a lidar com a pressão social, as 
dificuldades de seu cotidiano familiar, as transformações do corpo, a 
descoberta da sexualidade, os estereótipos criados, as novas relações 
afetivas. Essa realidade precisa ser considerada no ambiente de trabalho, 
a fim de que a instituição que os acolhe possa contribuir não apenas para 
a sua qualificação profissional, mas também para sua formação como 
cidadãos. Na ALMG, o acompanhamento dos adolescentes trabalhadores 
é de responsabilidade do Núcleo Vida, setor vinculado a GSL – Gerência 
de Suporte Logístico.

O Projeto AdoleSer, realizado pela Escola do Legislativo em conjunto com o 
Núcleo Vida, foi concebido em 2015 e desde então se vem fazendo sustentável 
por meio de ações que desenvolvem habilidades nos processos de trabalho 
dos adolescentes vinculados à ALMG, ampliam a integração entre os jovens 
e propiciam oportunidades de formação pessoal, social e cidadã. 
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Para melhor compreender como foi idealizado o projeto AdoleSer, é 
fundamental contextualizar o programa Visitas Orientadas, realizado 
pela Escola do Legislativo. Esse programa, que tem como público-
alvo estudantes da educação básica das instituições de ensino 
públicas e privadas de Minas Gerais, objetiva propiciar um espaço de 
reflexão sobre conceitos relativos ao Estado (organização do Estado, 
democracia, representação, participação, valores democráticos), 
através de vários instrumentos (construções dialogadas, vídeos, 
dinâmicas grupais, práticas legislativas), com visitação técnica aos 
espaços da ALMG (Plenário e Comissões), focalizando o processo 
legislativo. 

A partir de reuniões entre a Escola do Legislativo e o Núcleo Vida, 
identificou-se a relevância de incluir os adolescentes trabalhadores com 
vínculo na ALMG no programa Visitas Orientadas, visando propiciar a esse 
público um maior conhecimento sobre o Poder Legislativo. A inclusão 
ocorreu em 2014, tendo sido realizadas, até 2017, 24 visitas com 246 
adolescentes trabalhadores.

Essa ação permitiu várias reflexões com perspectivas de desenvolvimento 
de novas abordagens com esse público específico. Foram levantados 
vários pontos de atenção relacionados aos conceitos de cidadania, 
tais como os comportamentos de inclusão e exclusão identificados 
nos grupos, a participação ou não participação nas atividades, as 
dificuldades em lidar com a diversidade, entre outros. Essa análise 
mobilizou importantes e bem sucedidas iniciativas, como a de integrar 
os adolescentes aos processos e atividades da ALMG.

Em 2015, os resultados obtidos no âmbito do programa Visitas Orientadas, 
somados aos dados resultantes de trabalhos do Comitê de Cidadania, 
grupo multidisciplinar de integração das iniciativas de cidadania na ALMG, 
levaram a Escola do Legislativo e o Núcleo Vida a conceber o Projeto 
AdoleSer.  Esse projeto ampliou e verticalizou aspectos relacionados à 
formação para a cidadania, buscando desenvolver e expressar, com os 
adolescentes, habilidades e comportamentos como criatividade, pró-
atividade, tolerância diante do diferente, aprendizado da cooperação, 
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planejamento, organização, reflexão sobre o bem comum, o exercício 
da liberdade. Além disso, passou a estimular de forma mais consistente 
a automotivação, a iniciativa na execução das tarefas, a autonomia e a 
responsabilidade dos jovens como trabalhadores e cidadãos.

O AdoleSer tem o formato de encontros quinzenais, com duração de 
2 horas, para turmas de 30 participantes. A metodologia do projeto 
baseia-se no diálogo com os alunos, em que o conteúdo teórico deve 
valorizar a construção do conhecimento individual, de forma plural 
e compartilhada. O adolescente assume o papel de ator principal. O 
ministrante é o mediador da construção de conhecimentos. A ideia 
é estimular a autonomia dos participantes por meio de atividades 
planejadas pela coordenação e/ou sugeridas pelos adolescentes, 
a fim de promover o uso de diversas habilidades. Os encontros são 
vivenciais, incluindo recursos como vídeos educativos didáticos, 
dinâmicas em grupo sobre o conteúdo, trabalhos de campo e vivências 
artísticas aplicadas ao projeto. Trata-se do método de aprendizagem 
denominado learning by doing (aprender fazendo). Essa é a razão pela 
qual cada turma de adolescentes discute e vota um tema que norteará 
o aprendizado e as construções realizadas ao longo dos encontros.

O projeto é inspirado no modelo das Metodologias Ativas, conceituadas 
por Bastos (2006, p. 10) como “processos interativos de conhecimento, 
análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a 
finalidade de encontrar soluções para um problema”.  Segundo Gadotti 
(2001, p. 253), “educador e educando aprendem juntos, numa relação 
dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta essa teoria, 
num processo de constante aperfeiçoamento”.

A partir desses princípios, desenvolvem-se as etapas do projeto, cada 
qual com um objetivo específico, em conformidade com o tema escolhido 
pelos adolescentes.

• 1ª etapa

Objetivo: Reconhecer o indivíduo e enfatizar a formação do vínculo 
grupal, através da interação do grupo.
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Nesse primeiro encontro há a apresentação dos participantes, com 
a valorização da história individual por meio de dinâmicas em pares 
e de plenária. Inicia-se a formação do vínculo do grupo e realiza-se a 
votação do tema de trabalho.

• 2º etapa:

Objetivo: Selar a identidade do grupo e iniciar a construção do 
conceito de cidadania e participação, sob a luz do tema escolhido 
pelos adolescentes na primeira etapa.

Nesse encontro desenvolve-se o processo de construção do nome 
do grupo e de sua identidade. São feitas reflexões sobre o tema e 
introduzidos conceitos relacionados à cidadania e à participação.

• 3º etapa

Objetivo: Desenvolver e aprofundar conceitos ligados ao tema 
escolhido,  estimulando o exercício da tolerância, da inclusão, do 
respeito, da participação, entre outros. 

• 4º etapa

Objetivo: Ampliar a percepção da realidade através do observado e 
instigar os adolescentes à discussão do tema por meio de trabalho de 
campo.

• 5º etapa

Objetivo: Desenvolver e vivenciar os conceitos relacionados ao tema 
escolhido, a partir dos relatos dos trabalhos de campo realizados, 
de processos de discussão e de elaboração coletiva de produtos que 
resultem em entendimentos e reflexões do grupo.

• 6º etapa

Objetivo: Possibilitar o protagonismo dos adolescentes, por meio 
do planejamento e execução de atividades que sintetizem todos os 
aspectos significativos apreendidos nos encontros anteriores. É um 
encontro de celebração e compartilhamento dos trabalhos realizados 
pelos adolescentes.
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Até 2017, foram desenvolvidas quatro edições do projeto, com os seguintes 
temas: Redução da Maioridade Penal, Regulamentação do Aborto, 
Violência contra as Minorias e O Jovem e as Redes Sociais: construindo 
espaços solidários.

Gradativamente, o projeto evoluiu-se para alguns formatos pedagógicos 
que trabalham com o simbólico para se chegar à materialidade e ao 
objetivo do projeto. Exemplos disso são as dinâmicas com cartazes, sons, 
atividades gestuais e de movimento, grafitagens, brincadeiras, entre 
outros. Essa flexibilização metodológica, acrescida da constante revisão 
e adaptação dos planos de aula, é imprescindível para o atendimento de 
grupos que trazem composições bem específicas e demandam outros 
recursos de aprendizagem e envolvimento.

O sucesso do projeto só é possível pelas qualificações que o grupo de 
adolescentes vai adquirindo ao longo dos encontros: empenho, união, 
alegria, aproximação, não julgamento, cooperação com o próximo, 
acolhimento, sintonia, disponibilidade para o rearranjo e outras mais. 
O critério da livre escolha do tema e o incentivo à iniciativa, além da 
participação dos adolescentes desde o primeiro encontro, configuram-se 
também como fundamentais fatores de sucesso.

Os adolescentes vão conquistando espaços de condução, a partir das 
propostas feitas por eles, e ampliam o encorajamento necessário para a 
sua expressão no momento final. Tomam a frente dessa construção de 
forma cuidadosa e se lançam à concretização das atividades de forma 
muito especial. O grupo fortalece os vínculos em um crescente de 
envolvimento, motivação, autopercepção de limites e potencialidades, 
reconhecimento e respeito ao outro, curiosidade, abertura ao novo sem 
ansiedade. Constata-se que o encontro que se caracteriza pelo trabalho 
de campo tem sido sempre um divisor de águas, tendo como ponto 
alto a percepção e a sensibilidade que se ampliam em relação ao tema, 
principalmente com a participação dos adolescentes que se mostraram 
mais desafiantes ou distantes. Outros adolescentes se revelaram mais 
proativos e ampliaram sua participação, criando novos espaços de 
expressão.
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Outro aspecto recorrente é que os adolescentes, ao longo das etapas, 
apresentam mudanças de comportamento de modo positivo. A cada 
encontro percebe-se uma dose maior de maturidade, ponderação e 
respeito perante o outro e perante as situações. 

Os resultados do Projeto AdoleSer têm superado as expectativas. A 
conquista de um pensar coletivo para o preparo e a integração dos 
produtos desenvolvidos pelos adolescentes e o seu protagonismo têm 
sempre surpreendido positivamente. Por isso o Projeto AdoleSer tem sido 
reconhecido como extremamente significativo para os adolescentes, em 
especial como instrumento interno de inclusão social, o que contribui 
para a sua evolução como cidadãos. 

É importante lembrar que a oportunidade para absorção dos valores de 
formação não é igual para todos, pois cada pessoa tem a sua forma de lidar 
com as informações e a liberdade de optar por assumir aquilo para a vida ou 
não. De qualquer forma, as atividades desenvolvidas acabam tendo algum 
reflexo no comportamento diário do adolescente, seja dentro ou fora da 
ALMG. Mais do que isso, muitos passam a multiplicar os valores apreendidos 
para as pessoas de seu convívio, criando e qualificando uma importante 
rede de convivência, de comunicação e de esperança na sociedade.

Concluindo, pode-se afirmar que a experiência vem demonstrando 
o potencial que existe em um projeto como o AdoleSer. O projeto tem 
como um dos critérios principais de inscrição o interesse do adolescente. 
Em sua primeira edição foi necessária a convocação de adolescentes por 
não estarem despertos para a nova proposta de formação e imersos que 
estavam dentro de uma cultura “só faço se for mandado”. Em contrapartida, 
nas últimas edições, vimos presenciando não somente a manifestação do 
interesse por parte destes adolescentes como filas de espera para compor 
as turmas. Diante disso, verifica-se que o projeto merece maior aporte 
de recursos humanos para que, em perspectiva futura, possa ter uma 
ampliação que permita acolher um número ainda maior de adolescentes 
trabalhadores.

Neste ano de 2018, a Escola do Legislativo foi convidada a trabalhar com 
adolescentes externos à ALMG, também da ASSPROM, no Centro de 
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Referência da Juventude, com a oficina Jovem Cidadão. Como se vê, o 
Projeto AdoleSer tem aspirações de expansão, uma vez que, a partir do 
reconhecimento por parte de outras instituições, tem-se consubstanciado 
como uma inovadora metodologia de trabalho com adolescentes.
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Entre a autonomia e a interdependência: desafios 
do PJ Minas em seu plano de expansão

     Fernanda Machado Freitas
(Analista do Legislativo da ALMG – Especialista em Projetos Educacionais. 

Coordenadora Estadual do Parlamento Jovem de Minas – ELE/ALMG)

O ensaio aqui apresentado pretende dar continuidade à discussão 
sobre o PJ Minas, constante no Relatório Anual de Atividades da Escola 
do Legislativo de 2015, que demonstrou haver alguns desafios para 
equilibrar as características de adaptabilidade e resiliência, inerentes 
ao programa, na adoção do modelo de regionalização. Agora, busca-
se pontuar aspectos da autonomia e interdependência, premissas 
pedagógicas do PJ Minas diante do processo de rápida expansão dos 
últimos anos.

Autonomia e interdependência

A autonomia e a interdependência são conceitos complementares. A 
autonomia é a condição de criar, escolher e seguir as próprias leis, as 
próprias escolhas. Um programa que tem como premissa pedagógica a 
autonomia terá também em seu bojo a interdependência, considerando 
que a autonomia não se realiza enquanto concepção, mas aparece 
na concretude da prática. Prática essa que, por sua vez, não se faz 
por si só, mas no interagir dos processos e atores, na relação e na 
interdependência.

Quanto mais autonomia, mais o que é livre torna-se balizado pelas 
necessidades e realidades de outros. Assim, espera-se que o PJ Minas 
aconteça formando não só o estudante, mas também cada participante, 
para o exercício da cidadania consciente, autônomo e interdependente 
que se faz na dialogicidade que o trabalho e o viver colaborativo 
possibilitam.
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Um programa que prima pela autonomia jamais será aquele que estimula 
a autossuficiência dos seus diversos participantes ou a fragmentação 
de seus processos. A autonomia é desenvolvida pela experiência vivida 
e esta se faz também com os outros, afinal, a prática social provê o 
conhecimento, sem que seja retirada desse sujeito a sua centralidade 
em todo processo do aprender. 

O PJ Minas é um programa ousado em seus objetivos, e seus processos 
de vivência coletiva precisam ser preservados, seja com vinte municípios 
participantes, duzentos ou oitocentos, sempre considerando as 
competências esperadas:

“O projeto visa a desenvolver nos participantes 
competências para debater; decidir, apesar das 
incertezas e das múltiplas alternativas; identificar 
os valores que estão em jogo e lidar com conflitos 
sem perder de vista princípios e compromissos 
acordados”1.

Como programa em rede, o PJ Minas apresenta-se como uma rede 
complexa, cujos tempos, processos, resultados e elementos causais 
se intercambiam e se impactam mutuamente. Um dos grandes 
aprendizados organizacionais alcançados nesse programa é a capacidade 
de adaptação diante do crescimento demandado  continuamente,  no 
decorrer dos anos.

Inicialmente, o PJ Minas foi desenvolvido como um projeto com estudantes 
de Belo Horizonte. Em 2006, houve a participação de estudantes de 
Arcos e Pains e, de 2007 a 2009, as edições ficaram novamente restritas a 
estudantes da capital mineira. Em 2010, foi interiorizado com a parceria 
de doze câmaras municipais. Essa interiorização preservava o modelo de 
organização centralizada, pois a demanda existente não havia passado 
de vinte câmaras, até 2012. 

1 CASTRO, R. S. FREITAS, F. M. Educação em rede: o exemplo do Parlamento Jovem de Minas. 
Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2017. pág.19.
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Com a identificação de todas as potencialidades do programa e o aumento 
da demanda, o PJ Minas foi incluído na carteira do Direcionamento 
Estratégico da ALMG, para o biênio 2013-2014, tendo em vista a ênfase 
dada pela Mesa da Assembleia para a Educação para a Cidadania no 
Parlamento. Naqueles anos, o modelo do PJ Minas foi organizado em 
polos regionais. Neste biênio, 2017–2019, o PJ Minas volta a integrar a 
carteira do Direcionamento Estratégico da ALMG, agora com vistas à sua 
expansão.

A interface do programa com os diversos setores da Casa, assim 
como a relevância  dos resultados que as ações do PJ Minas 
vêm trazendo para o Legislativo Estadual e para os Legislativos 
Municipais, contribuíram para que o PJ Minas tenha sido escolhido 
como ação estratégica da ALMG. O objetivo é ampliar a participação 
dos municípios, garantindo uma representação mais igualitária das 
regiões do Estado, preservando-se, entretanto, a qualidade formativa 
do programa. 

Um aspecto diferencial a se considerar em 2017 foi o grande número 
de câmaras municipais cadastradas como interessadas em conhecer o 
projeto, com vistas à sua implantação em 2018. Com efeito, o número 
de interessados extrapolou significativamente o que é historicamente 
registrado. Ao final do processo de adesão, foi obtido um crescimento 
expressivo, estando prevista a participação de 88 câmaras para a 
edição 2018.

O começo da mudança

As coordenações municipais e regionais, pouco a pouco, pontuam e 
propõem alternativas para a nova situação que lhes é apresentada, 
quanto à possível participação de novos municípios no programa PJ 
Minas em cada edição. Observe no gráfico abaixo, a expansão alcançada 
nos últimos anos:
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Com efeito, pensar e propor a expansão do PJ Minas não é um 
movimento centralizado na coordenação estadual. O movimento surge 
no âmbito dos próprios municípios. Assim sendo, a responsabilidade de 
promover a mudança e a adequação necessárias, frente às demandas 
apresentadas, não é de exclusiva responsabilidade da coordenação 
estadual, que, mais adequadamente, deve agir como catalisadora das 
percepções gerais e assumir o papel de desencadear a sistematização 
das possibilidades existentes em propostas viáveis.

Nesse contínuo diálogo, em que a multiplicidade de papéis e ações é 
considerada, seja entre responsáveis pelas coordenações ou entre 
setores apoiadores para realização do  programa, cada qual se descobre 
reconhecendo e incorporando a existência e relevância do outro. 
Mostra-se então possível a construção de novas perspectivas, em prol 
de uma ação comum mais ampla e emancipatória, diante do contexto 
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apresentado. A coordenação estadual, ao mesmo tempo que se mantém 
como guardiã da metodologia do PJ Minas, exerce papel articulador e 
organizador das discussões sobre o programa, especialmente quanto 
à sua progressiva e rápida expansão. Assim, no segundo semestre de 
2017, promoveu reuniões intersetoriais na ALMG, diante da necessidade 
de tomada de decisão em relação à adequação processual da gestão do 
programa, face ao acelerado aumento da participação municipal no PJ 
Minas. 

As escolhas processuais a serem encontradas – para posterior 
encaminhamento aos parceiros, para validação e implantação 
na próxima edição do programa – precisavam considerar muitas 
variáveis: maior participação dos municípios mineiros; maior 
representatividade regional; manutenção das premissas pedagógicas 
garantidoras da qualidade formativa dos estudantes; limitações 
quanto à possibilidade de ampliação da equipe de coordenação 
estadual; restrição financeira.

O enfrentamento dos desafios apresentados em 2017

As escolhas processuais, a serem implementadas em 2018, resultaram, 
portanto, do trabalho de uma equipe multissetorial, formada pelos 
coordenadores estaduais do PJ Minas da ELE/ALMG, da PUC Minas, 
gerentes da ELE e de mais cinco setores da ALMG que atuam junto ao 
projeto durante sua edição.

A primeira reunião de trabalho aconteceu no dia 4 de julho de 2017 e 
a última no dia 4 de dezembro de 2017, que precedeu à pactuação do 
Regulamento Geral do PJ Minas 2018.

Ao final dos trabalhos, pôde ser constatado que as premissas pedagógicas 
de autonomia e interdependência potencializam o programa e o mantêm 
em contínuo processo de auto-organização colaborativa. Preservá-
las se faz necessário e, nesse sentido, duas estratégias surgiram como 
imprescindíveis: a construção de critérios que permitam chegar a números 
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que indiquem a sustentabilidade do programa e o empoderamento dos 
polos regionais, no que se refere ao acompanhamento das atividades 
formativas municipais.

Números para sustentabilidade do projeto

Construir critérios para se chegar a números que indicassem a 
sustentabilidade do projeto quanto à participação dos municípios mineiros 
foi um grande desafio. 

Para a definição do número de polos regionais, de estudantes 
representantes e outros, mostrou-se fundamental considerar o maior 
empoderamento dos polos regionais e as relações advindas de mais 
autonomia, que estreitam os limites entre os “nós” da rede e aumentam 
a interdependência entre os diversos parceiros e atores do programa.

O primeiro quantitativo proposto foi o de estudantes representantes dos 
municípios mineiros a participarem da Plenária Estadual em cada edição. 
O número acordado foi de cento e vinte estudantes (120) – número 
possível para acomodação no Plenário da ALMG. Esse número total  
inviabiliza a representação por municípios, considerando que a expansão 
para além de 120 cidades já traria uma limitação. Optou-se, então, pela 
representação regional a partir de 2018.

A definição do número de estudantes representantes para a Plenária 
Estadual,  com representação regional, encetou discussões sobre o 
fato de polos compostos por maior número de municípios terem a 
mesma representatividade que polos compostos por menor número de 
municípios. Esta ponderação sinalizou a necessidade de elaborar um 
quociente de equalização.

Até 2017, os polos regionais foram organizados por iniciativa das câmaras 
que se uniam, usando como critério a afinidade e a distância territorial. Já 
a proposta discutida e aprovada para o PJ Minas a partir de 2018 foi a de 
criação de até 21 polos regionais, considerando 1 polo para cada território 
de desenvolvimento com até 60 municípios totalizando 13 polos. Para as 
regiões com mais de 60 municípios (totalizando 8 polos, sendo 2 no Sul, 
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2 na região Metropolitana, 2 na região da Zona da Mata e 2 na Região 
Norte). 

Esclareça-se que, no âmbito do programa, considera-se polo o conjunto 
de três ou mais municípios, coordenados regionalmente por município 
que tenha participado da edição anterior do PJ Minas. O programa utiliza 
também a divisão do Estado em territórios de desenvolvimento, conforme 
disposto no Decreto nº 46.774, de 9 de junho de 2015.

Com a delimitação do número máximo de polos regionais, considerando 
o total de municípios mineiros e o número de estudantes representantes 
a participarem da Plenária Estadual, o próximo passo foi a consolidação 
da Fórmula de Representação na Etapa Estadual, preservando a 
participação equitativa de representantes, por polo, a partir do número 
de municípios que o componha.

Ressalte-se que uma nova política quanto à participação de coordenadores 
responsáveis pelos estudantes representantes na Plenária Estadual também 
será adotada. Para o ano 2018, cada três estudantes representantes de 
um polo regional contará com o apoio de um coordenador responsável.

Maior qualidade formativa com a maior proximidade entre os 
municípios

Pensar que o melhor fluxo para a construção dos saberes do PJ Minas é o 
descendente  seria um pensamento limitante. As possibilidades existentes 



28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017

ao considerar uma estrutura horizontalizada são enormes e a organização 
em polos regionais mais fortalecida pode ser a forma mais assertiva para 
a potencialização dos processos formativos do PJ Minas, principalmente 
no que se refere à realização e acompanhamento das oficinas de trabalho 
com os estudantes nos municípios.

Acredita-se que o planejamento e o acompanhamento, pelos polos 
regionais, das oficinas de formação dos estudantes, in loco, em 
âmbito municipal, possibilite a adequação e correção mais ágeis e, 
consequentemente, melhoria na efetividade do processo. Outra perspectiva 
é a de fortalecimento da parceria entre os municípios participantes do 
polo, que mutuamente constroem saberes e compartilham soluções para 
problemas comuns.

O empoderamento e a concepção do polo regional com atribuições e 
competências similares às da coordenação estadual dão maior presteza 
a todo o processo formativo. Considerando que o maior polo regional de 
2018 terá 9 cidades a integrá-lo, o monitoramento dos processos será mais 
específico e rápido do que se fosse centralizado somente na coordenação 
estadual.

O cenário, assim apresentado, mostra-se correspondente às necessidades 
a serem vivenciadas, inclusive com uma representação significativa de 
câmaras ingressantes, que contarão com uma rede colaborativa a atuar 
imediatamente em seu próprio polo, quase em tempo real. O modelo 
anterior demandava postagens de relatórios de atividades desenvolvidas 
no módulo gestão e intervenções da coordenação estadual ou de polo, 
posteriores ao processo realizado. Para isso, era utilizada uma ferramenta, 
hospedada no espaço virtual de aprendizagem da ALMG, denominada 
Módulo Gestão.

As situações limitadoras também eram compartilhadas pelos municípios 
diretamente com os coordenadores de polo, muitas vezes por telefone 
ou durante as reuniões. Quando chegavam até a coordenação estadual, 
a possibilidade de assessorar ou orientar muitas vezes já se apresentava 
como ação descontextualizada da realidade, pela intempestividade. O 
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coordenador de polo, muitas vezes, era responsável, de forma isolada, 
pela solução dos problemas vivenciados nos municípios de seu polo.

Para 2018, busca-se maior transparência e agilidade nesse fluxo, 
envolvendo toda a rede de coordenadores municipais de um polo na 
busca de solução para as problemáticas percebidas e, em tempo mais 
preciso, a possibilidade de que a coordenação estadual possa, enquanto 
parceira no processo, ser capaz de auxiliar e apoiar as medidas adotadas 
pelo polo. 

No Módulo Gestão  haverá uma área em que os coordenadores municipais 
de um polo regional, sob monitoramento da coordenação do polo, 
compartilharão as atividades desenvolvidas, bem como as dificuldades 
enfrentadas , possibilitando que todos os municípios desse polo possam 
se engajar e obter troca de sugestões. Da mesma forma, o coordenador de 
polo tomará ciência das dificuldades enfrentadas ou limitações existentes, 
bem como dos casos de sucesso alcançados, de forma sistematizada e 
publicizada, para que seja de conhecimento e corresponsabilização dos 
demais integrantes do polo.

A coordenação estadual terá acesso a todo o conteúdo de gestão do 
polo e estará engajada com a coordenação das ações de todos os polos, 
no sentido de atingir o objetivo do programa: ser uma grande rede de 
formação política e cidadã que possibilite ao jovem uma experiência no 
Parlamento.

Conclusão

O PJ Minas é um programa de formação política e cidadã consolidado e de 
referência no País. Em 2018 terá sua décima quinta edição e os resultados 
alcançados em suas avaliações têm se mostrado promissores. Indicam 
amadurecimento e maior profundidade em suas práticas.  

Entre os desafios apresentados em sua expansão, surge uma mudança 
significativa no programa. A PUC Minas deixará de atuar como parceira 
realizadora e assumirá, a partir de 2018, o papel de apoiadora, com 
atribuições mais específicas relacionadas ao desenvolvimento de estudos, 
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pesquisas, elaboração de materiais didáticos e realização de visitas 
técnicas.

Um dos grandes desafios para um programa complexo, que se configura 
com foco no processo formativo para o desenvolvimento cidadão de 
jovens, como o PJ Minas, é preservar a potencialidade educativa e 
transformadora que o sustenta. No PJ Minas, esse processo é diverso, 
mas acontece de forma sistematizada e intencional durante a realização 
das oficinas com os jovens participantes. Esses momentos são de 
intensa vivência de práticas dialógicas, autônomas, interdependentes 
e colaborativas. Realizam-se em conformidade com uma matriz 
metodológica que orienta todo o trabalho do programa junto aos jovens 
e prevê oficinas de formação política; oficinas temáticas, pois a cada 
edição os jovens escolhem uma problemática social para estudo e 
elaboração de propostas de ação para enfrentamento de problemáticas 
percebidas, baseando-se em diagnóstico das realidades local, regional e 
estadual, construído por eles mesmos, além de estudo dos documentos 
de propostas que são produtos coletivos, gerados nas etapas municipal 
e regional e subsidiam a vivência de debate e escolha do grupo para 
definição das propostas finais que serão apresentadas à Câmara 
Municipal e à Assembleia de Minas .

Importa ressaltar que não haveria sentido viabilizar a expansão territorial 
do projeto se houvesse um afastamento do modelo pedagógico adotado. 
Se por um lado, a expansão pode trazer o distanciamento da coordenação 
estadual no sentido de assessorar e monitorar o desenvolvimento de 
atividades formativas no âmbito municipal, por outro, aproxima-se dos 
municípios participantes, ao promover uma maior compreensão do 
trabalho em rede e ao atuar na perspectiva de permuta/entrelaçamento 
de papéis e competências entre atores e agentes. Além disso, o 
acompanhamento rotineiro, tanto de monitoramento, como da realização 
e construção colaborativa entre os municípios do polo, dá agilidade para 
tomadas de decisão e correção de não conformidades, viabilizando 
também uma atuação mais pontual e qualificada da própria coordenação 
estadual.
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Nesse novo modelo, em que o processo formativo é corresponsabilidade 
da rede de parceiros, a coordenação estadual oferece instrumentos de 
apoio para a formação dos estudantes por meio de cursos, materiais de 
apoio, textos de referência para os estudos temáticos, jogos virtuais, 
espaço de interação a distância para os estudantes no ambiente virtual 
de aprendizagem da Escola do Legislativo, no espaço Módulo Formação, 
além da fanpage do PJ Minas na rede social Facebook, que tem sido 
espaço de mobilização e integração cada vez mais forte entre os 
participantes

Quanto ao processo de gestão, a coordenação estadual manterá um 
canal estreito de comunicação com as coordenações de polo e, em apoio 
à gestão regional, prestará assessoria técnica e monitoramento das 
atividades desenvolvidas nas regionais, com a finalidade de ter maior 
presteza e efetividade nas intervenções que se fizerem necessárias.

Outra conquista do PJ Minas em 2017 foi a garantia de clareza dos critérios 
de participação, representação e organização dos municípios, polos e 
representantes, com a noção de sustentabilidade do programa.

O PJ Minas firma-se na forma organizacional que lhe é própria e que lhe 
garante fluidez para adaptar-se diante da necessidade de mudanças com 
celeridade. Essa constatação confere  estabilidade ao programa, pois 
aquilo que hoje se mostra como caminho certeiro e concreto diante de 
um novo cenário, próprio da complexidade da rede em que o PJ Minas se 
consolida, sugere que tais números possam não ser sustentáveis em anos 
vindouros. Estar ciente disso é um princípio fundamental para assumir 
tais números como ideais neste momento.

Concluindo, esclareça-se que o objetivo deste ensaio não foi fazer um 
relatório quantitativo descritivo, mas propor reflexões sobre o cuidado 
existente quanto às escolhas feitas nos trabalhos do PJ Minas em 2017, 
no sentido de preservação do que o caracteriza: ser um programa de 
formação política de jovens do ensino médio que permite uma vivência 
cidadã e participativa no Parlamento, a partir de uma formação sólida e 
consistente nos conceitos e princípios democráticos.
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Em 2017 a Escola do Legislativo da Assembleia – ELE – completou 25 
anos, durante os quais tem cumprido seu papel de capacitar o corpo 
técnico da Casa e de oferecer à sociedade atividades de formação 
política e educação para a cidadania. 

Com o objetivo de contribuir para a participação cidadã e para o 
fortalecimento das relações entre a sociedade e o Legislativo mineiro, 
a ELE promove atividades presenciais e a distância, palestras, projetos 
educativos e publicações especializadas para a formação de seus mais 
diversos públicos, tais como estudantes dos ensinos fundamental, 
médio e superior, professores, organizações sociais, demais órgãos 
públicos. Desde 2011 oferece o Curso de Especialização em Poder 
Legislativo e Políticas Públicas, com certificação reconhecida pelo 
Conselho Estadual de Educação, capacitando servidores de casas 
legislativas e profissionais que interagem com elas.

Capacitação interna

A prestação de serviços de qualidade aos cidadãos mineiros é um 
compromisso da Assembleia de Minas que, preparando seu corpo 
técnico para o exercício de suas atividades e da cidadania, busca 
garantir a excelência necessária para o bom funcionamento do 
Parlamento, instituição central na construção da democracia. Ao 
longo do ano, os servidores da Assembleia participam de diversas 
atividades oferecidas pela Escola do Legislativo, mantendo-
se em permanente atualização e aprimoramento, para melhor 
desenvolverem suas funções.

Em 2017 destacamos a conclusão das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Gerencial – PDG –, iniciado em 2016, voltado para 
os gestores efetivos. Em parceria com a Fundação Dom Cabral, foram 
desenvolvidos os módulos Gestão de Pessoas e Equipes e Gestão 
da Comunicação Interna. Os gestores tiveram a oportunidade de 
aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos nas capacitações em 
suas respectivas áreas, através da “praticagem”, ou seja, a prática 
da aprendizagem, período em que desenvolveram em seus setores 
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alguma técnica, metodologia ou ideia apresentada em sala de aula. 
O PDG, com aprovação de 97% dos diretores e gerentes da ALMG, 
segundo levantamento apresentado pela Gerência-Geral de Gestão 
de Pessoas – GGP –, contribuiu para o aprimoramento das ações 
gerenciais, impactando os setores principalmente em relação às suas 
rotinas de trabalho e aos fluxos de comunicação.

Também em parceria com a Fundação Dom Cabral, o PDG foi adaptado 
à realidade dos gabinetes parlamentares e aos seus desafios de gestão. 
Foram ofertados quatro módulos aos gabinetes: Gestão e Organização 
do Trabalho, Gestão da Comunicação Interna, Gestão de Pessoas 
e Equipes e Gestão de Processos. Os chefes de gabinete também 
realizaram praticagem ou prática da aprendizagem, implementando 
metodologias que levaram a melhorias nos locais de trabalho, com 
vistas ao aumento da qualidade e eficiência dos serviços prestados 
pelos gabinetes parlamentares.

Outro destaque de 2017 foi o início do processo de concepção e 
construção das matrizes de capacitação setoriais dos servidores 
da Assembleia, trabalho desenvolvido pela ELE e pela GGP, como 
desdobramento do modelo de Gestão por Competências, implantado 
na Casa desde 2011. A matriz de capacitação setorial, baseada em 
competências técnicas setoriais, é uma ferramenta de planejamento 
e acompanhamento da formação e aperfeiçoamento dos servidores, 
alinhada às competências técnicas exigidas pelos cargos e também 
aos objetivos organizacionais. Foram realizados dois pilotos, na 
própria Escola e na Gerência-Geral de Consultoria Temática, durante 
os quais se construiu a metodologia de elaboração das matrizes que 
será aplicada em 2018 a toda a Casa. A meta é que, ao final de 2018, 
todos os setores da Assembleia tenham desenvolvidas suas matrizes 
de capacitação.
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Atividade Público Resultados em 2017

218 atividades* Público interno da 
ALMG – servidores, 
terceirizados, estagiários

 3.960 participantes

Reuniões técnicas de 
elaboração das matrizes 
de capacitação setoriais

Piloto Escola do 
Legislativo – ELE – 15 
reuniões

Piloto Consultoria 
Temática – GCT – 15 
reuniões

28 servidores da ELE 
envolvidos e 4 servidores 
da Gerência-Geral de 
Gestão de Pessoas – GGP

33 servidores da GCT 
envolvidos, 4 da ELE e 4 
da GGP

*Total de atividades oferecidas, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas ou 
  atividades

Cooperação Interinstitucional

Apoio às Câmaras Municipais

Em parceria com o Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), a Escola 
promoveu o Programa de Capacitação em Poder Legislativo Municipal, 
uma série de atividades presenciais e a distância voltadas aos 
novos vereadores que tomaram posse em 2017 e aos servidores 
dos Legislativos municipais. O objetivo do programa foi contribuir 
para a atualização dos parlamentares em conteúdos relacionados 
ao exercício do mandato e à atuação na Câmara Municipal e para 
capacitação e formação técnica dos assessores e servidores que atuam 
nos Legislativos municipais. 

Ainda no intuito de contribuir para a formação de vereadores e 
servidores das câmaras municipais, a publicação 2017 do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa da Escola do Legislativo (Nepel) enfatizou temas 
relevantes do cotidiano parlamentar nas casas legislativas municipais, 
fornecendo subsídios úteis para a gestão pública e as boas práticas 
administrativas. A obra Estudos sobre Poder Legislativo Municipal, 
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concebida em parceria com o Ceac, é uma coletânea de 12 artigos de 
autoria de servidores da ALMG. 

Também em parceria com o Ceac, foi lançada em 2017 a exposição 
itinerante O papel do vereador que, de modo educativo e ilustrativo, 
contribui para a formação política dos cidadãos mineiros.

Parcerias interinstitucionais

Em 2017 a Escola fortaleceu as parcerias interinstitucionais, promovendo 
atividades presenciais e a distância. 

Dentre as atividades desenvolvidas, destacamos a oferta do curso a 
distância Estado e Participação – Entendendo conceitos para o exercício 
da cidadania, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão do 
Estado de Minas Gerais – SEPLAG. O curso foi dirigido aos membros dos 
Colegiados Executivos dos 17 Territórios de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, especialmente aos representantes da sociedade civil, eleitos nos 
Fóruns Regionais. 

Em parceria com a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV – e com a 
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE –, 
a Escola promoveu o curso a distância Lei de Fomento e Colaboração (Lei 
Federal 13.019/2014), voltado a servidores públicos e profissionais das 
organizações da sociedade civil (OSCs).

Também a distância foi oferecido o curso Sistema Nacional de Cultura: 
aspectos jurídicos, políticos e práticos desenvolvido pelo Guiga – 
Instituto Conhecer e Transformar por vencer edital do Fundo Estadual 
de Cultura da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. O curso 
foi abrigado na plataforma de EAD da Escola, garantindo a divulgação de 
conteúdos relevantes também nesta área. 

Com a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 
– SEDPAC – e a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg, a 
Escola realizou o XVIII Grupo de Formação em Direitos Humanos, com o 
objetivo de discutir grandes temas de direitos humanos, com destaque 
para a relação entre direitos humanos e o Estado, a compreensão do 
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papel da sociedade civil na proteção desses direitos e a análise temática 
de direitos específicos. 

O curso Técnica Legislativa foi ofertado em duas parcerias, uma com a 
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais – ACADEPOL – e outra com 
servidores do Ministério Público de Minas Gerais – MPMG –, órgãos do 
Executivo mineiro e Prefeitura de Belo Horizonte – PBH. Para a turma da 
ACADEPOL, o curso objetivou proporcionar conhecimentos de técnica 
legislativa, levando ao aprimoramento da habilidade em produção 
textual, em especial de textos normativos. Para a outra turma, do 
MPMG, PBH e parceiros do Executivo mineiro, além do aprimoramento 
da habilidade em produção textual, o curso objetivou apresentar e 
discutir a fundamentação teórica básica do estudo da Legística e difundir 
a importância e a priorização de ações para a melhoria da elaboração de 
atos normativos complexos pelo Executivo e Legislativo. 

Educação para Cidadania

Contribuindo para a educação legislativa e cidadã dos estudantes 
mineiros, a Escola do Legislativo recebe semanalmente escolas da 
Capital e do interior do Estado para uma visita à Assembleia nos 
programas Visitas Orientadas e Jornada Universitária. Em 2017 a Escola 
reformulou a metodologia de recepção dos estudantes que, além de 
conhecerem as dependências da Assembleia, participam de práticas 
experienciadas do processo legislativo, ou seja, práticas que permitem 
uma experiência vivenciada dos conteúdos relacionados ao processo 
de elaboração das leis, foco temático durante a visitação. Para o ensino 
fundamental, a visita passou a adotar a prática de discussão e votação 
de um projeto de lei, com o objetivo de proporcionar aos estudantes a  
compreensão do caminho que uma proposição percorre até se tornar 
lei. Para o ensino médio, a prática é de simulação de reuniões de 
Comissões, visando levar os estudantes a compreenderem o processo 
de análise, discussão e emissão do parecer sobre as proposições em 
tramitação na ALMG que orientarão as votações no Plenário. Ainda 
em 2017 foi criada mais uma modalidade do programa: Sua escola 
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na ALMG – Visita sob medida. Nessa visita o roteiro  é elaborado 
conjuntamente entre ELE e a escola solicitante, adequando formato e 
atividades aos interesses do grupo.

Outro destaque foi a consolidação do projeto AdoleSer, dirigido aos 
adolescentes trabalhadores da Associação Profissionalizante do Menor 
(Assprom) que atuam na Assembleia. Em parceria com o Núcleo Vida/
ALMG, o projeto objetiva propiciar aos jovens oportunidades para 
formação cidadã, bem como ampliar a integração deles aos processos e 
atividades da instituição. Em sua 4ª edição em 2017, o tema escolhido 
pelos jovens para as reflexões e debates foi O jovem e as redes sociais – 
construindo espaços solidários.

Ao longo de 2017 destacamos ainda ações da ELE que fortaleceram seu 
papel de promoção da cidadania: nova expansão do Parlamento Jovem 
de Minas, com lançamento de uma publicação sobre o programa e de um 
jogo educativo acessível em plataformas virtuais, o MinasQuiz;  criação 
do Programa Por dentro da Assembleia – Formação de Estagiários; e 
concepção e planejamento do programa Professor no Parlamento.

Parlamento Jovem de Minas

O programa, realizado em parceria com a PUC Minas e Câmaras 
Municipais mineiras, é organizado em cinco etapas – preparação, 
implantação, municipal, regional e estadual – e adota uma 
metodologia participativa e em rede, que propicia o protagonismo 
dos jovens em todas as suas ações; e dos coordenadores municipais 
nos processos coletivos de decisão, presentes em todas as fases do 
projeto.

Em 2017 o PJ Minas, que desde sua regionalização em 2014 vem 
ganhando a adesão crescente de municípios mineiros, foi reestruturado 
com vistas à ampliação da participação de municípios das diversas 
regiões do Estado. A reestruturação fortaleceu a participação dos 
polos regionais, com nova distribuição de tarefas e responsabilidades 
entre os parceiros – Assembleia e câmaras municipais. 



41

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017

No esforço de contribuir para a integração e a produção de estudos 
pelos diversos atores que atuam no programa, foi lançada a publicação 
Vamos falar sobre…, composta por ensaios e reflexões sobre a estrutura 
e funcionamento do PJ Minas. A primeira edição da publicação 
analisou o projeto à luz dos conceitos da morfologia de redes, no 
artigo Educação em rede: o exemplo do Parlamento Jovem de Minas. 

Também foi lançado em 2017 o jogo educativo MinasQuiz, de identificação 
do nome de municípios mineiros a partir de dicas textuais e imagens. 
Seu objetivo é despertar nos jogadores o interesse em conhecer as 
cidades mineiras e incentivar a maior integração e o intercâmbio entre 
as cidades, fortalecendo os laços de identidade entre elas.

Por dentro da Assembleia – Formação de Estagiários

Em 2017 foi implantado o programa de recepção de estudantes que 
fazem estágio na ALMG, com o objetivo principal de proporcionar 
aprofundamento do conhecimento sobre o funcionamento do Poder 
Legislativo estadual, incluindo rotinas, funções, cronogramas e 
regras gerais, auxiliando a adaptação dos estagiários à instituição. 
O programa é estruturado com atividades presenciais e a distância, 
contando com uma palestra, uma visita à Assembleia pelo Programa 
Casa Aberta e o curso a distância Poder Legislativo: conhecendo e 
participando, composto por três módulos. Os módulos têm como 
temáticas “O Poder Legislativo na estrutura do Estado brasileiro”; 
“Estrutura e funcionamento da ALMG” e “Interações entre a 
ALMG e a sociedade”, cada qual com um texto de referência e um 
questionário avaliativo. O Programa terá duas edições anuais, uma 
por semestre.

Professor no Parlamento

O programa Professor no Parlamento, estruturado com atividades a 
distância e encontro presencial em Belo Horizonte, visa intensificar o 
relacionamento da Assembleia com professores dos ensinos fundamental 
e médio dos 17 territórios de desenvolvimento de Minas Gerais. O 
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programa disponibilizará aos docentes ferramentas e conteúdos que 
possibilitem uma reflexão ampliada em sala de aula sobre participação 
política e o Poder Legislativo. A primeira edição está prevista para ser 
ofertada em 2018.
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Resultado Consolidado

Programas Atividades (1) Carga Horária Participantes (2)

Capacitação Interna 218 1105h30min 3960

Cooperação 
Interinstitucional

76 625h15min 5505

Educação para 
Cidadania

257 588h30min 7373

Pesquisa e Reflexão 29 405 horas 667

TOTAL 580 2724h15min 17505

(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



44

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017



1.
 C

ap
ac

ita
çã

o
in

te
rn

a



46

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017



47

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017

RESULTADO CONSOLIDADO

Atividades (1) Carga Horária Participantes (2)

218 1.105h30min 3960

(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 2015/2017

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1

Curso – Região, Planejamento 
e Políticas Públicas e a 
Dimensão Regional na 
Atuação da ALMG

13/2 a 
15/3/17

Servidores da GCT 
e da Diretoria de 
Planejamento e 

Coordenação

15 horas 36

2
Oficina de Práticas 
Participativas – 
apresentação e relatórios I

31/3/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 28

3
Oficina de Práticas 
Participativas – 
apresentação e relatórios II

3/4/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 31

4
Oficina de Práticas 
Participativas – jogo dos 
públicos: dinâmica I

7/4/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 29

5
Oficina de Práticas 
Participativas – jogo dos 
públicos: dinâmica II

17/4/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 30

6
Oficina de Práticas 
Participativas – jogo dos 
públicos: sistematização

24/4/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 21

7
Oficina de Práticas 
Participativas – dimensão 
relacional I

5/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 27

8
Oficina de Práticas 
Participativas – dimensão 
relacional II

8/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 26
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

9
Oficina de Prática 
Participativas – dimensão 
instrumental I

12/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 23

10
Oficina de Prática 
Participativas – dimensão 
instrumental II

15/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 26

11
Oficina de Práticas 
Participativas – dimensão 
instrumental III

19/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 28

12
Oficina de Práticas 
Participativas – dimensão 
estrutural I

22/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 23

13
Desenhos participativos e 
relacionamentos com as 
comunidades

26/5/17 Servidores da ALMG 2 horas 21

14
Oficina de Práticas 
Participativas – dimensão 
estrutural II

26/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 23

15
Oficina de Práticas 
Participativas – dimensão 
estrutural III

29/5/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 22

16

Oficina de Práticas 
Participativas – atividades 
conclusivas: sistematização 
das proposições 
desenvolvidas na Oficina I

2/6/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 21

17

Oficina de Práticas 
Participativas – atividades 
conclusivas: sistematização 
das proposições 
desenvolvidas na Oficina II

5/6/17
Servidores envolvidos 
com o Projeto Práticas 
Participativas da ALMG

3 horas 26

18
Programa Colabora – Oficina 
de discussão da Política de 
Comunicação – 6 turmas

28/9 a 
10/10/17

Todos os servidores 
da Diretoria de 
Comunicação 

Institucional, incluindo 
terceirizados e 
funcionários

18 horas 239

TOTAL 80 horas 680
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1.2 – DEMANDAS SETORIAIS

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1 Curso – Capacitação de 
conciliadores – 2 turmas

23 a 
25/1/17

Estagiários do Procon 
Assembleia e servidores 
de Procons municipais

24 horas 22

2

Curso – Noções básicas de 
Direito do Consumidor e 
funcionamento do Procon 
– 2 turmas

26 a 
27/1/17

Estagiários do Procon 
Assembleia e servidores 
de Procons municipais

16 horas 22

3
Curso – Figurino para 
telejornalismo – Moda e 
comunicação

6/2/17
Servidores da Diretoria 

de Comunicação 
Institucional

2 horas 73

4

Curso – Figurino para 
telejornalismo – Figurino e 
credibilidade jornalística – 
5 turmas

13 a 
20/2/17

Servidores da Diretoria 
de Comunicação 

Institucional
12h30min 25

5
Curso – Elaboração e 
manutenção de Tesauros: 
teoria e prática

13 a 
17/2/17

Servidores da GCT e da 
GDI 15 horas 15

6
Treinamento – SILEGIS-MG 
– Módulo de elaboração e 
proposições – 2 turmas

6/3/17

Servidores lotados 
em gabinetes 

parlamentares e nas 
assessorias de blocos 

parlamentares, de 
maioria e de minoria

6 horas 19

7

Curso – Sistema de 
detecção e alarme 
de incêndio da ALMG 
(S.D.A.I.A.)

11/3/17 Brigadistas da ALMG 4 horas 24

8
Curso – Figurino para 
telejornalismo – Aplicações 
práticas – 5 turmas

13 a  
20/3/17

Servidores da Diretoria 
de Comunicação 

Institucional
12h30min 23

9

Curso – Infrações 
de Menor Potencial 
Ofensivo (IMPO) e seus 
procedimentos legais
– 2 turmas

13 a 
22/3/17

Policiais legislativos da 
ALMG 24 horas 27

10
Oficina – Regimento 
Interno para jornalistas – 3 
turmas

24/3 a 
22/5/17

Servidores da Gerência 
de Jornalismo, da GID e 

da GTV
18 horas 55
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

11
Curso – Condução de 
reuniões efetivas – 2 
turmas

3 e 10/4/17

Servidores que tenham 
por hábito conduzir 

reuniões na execução 
de suas atividades 

profissionais

6 horas 36

12

Oficina – Formação de 
tutores para atuação em 
plataforma de ensino a 
distância

3 a 6/4/17
Estagiários e técnicos da 
Seplag/MG e servidores 

da ALMG indicados
12 horas 6

13

Treinamento – Gestão por 
Competências na ALMG e 
seus desdobramentos para o 
desenvolvimento de pessoal

4 a 5/4/17
Servidores da Escola do 
Legislativo que atuam 

como gestores de curso
6 horas 9

14 Curso – Portal de Compras 
– 3 turmas 2 a 22/5/17 Servidores da ALMG 12 horas 37

15 Curso – Novo Código de 
Processo Civil

5/5 a 
23/6/17

Servidores da 
Procuradoria Geral 30 horas 15

16
Palestra – Gerência-Geral 
de Consultoria Temática – 
Projetando o futuro

18/5/17 Servidores da GCT 3 horas 83

17 Curso – Dinâmica do 
Processo Legislativo

19/5 a 
9/6/17

Servidores e assessores 
dos gabinetes 

parlamentares, 
assessorias da maioria e 

da minoria

14 horas 13

18
Curso – Programa Atende 
Bem – Atendimento Nota 
10 – EAD

24/5 a 
27/6/17 Servidores da ALMG 6 horas 41

19

Palestra – Lei Federal de 
Fomento e Colaboração 
– Lei nº 13.019/2014 – 2 
turmas

1/6/17
Servidores e assessores 

dos gabinetes 
parlamentares da ALMG

6 horas 53

20 Treinamento – CFTV e seus 
componentes – 9 turmas 2 a 19/6/17 Servidores da Dpol da 

ALMG 6 horas 33

21

Visita técnica – Assembleia 
de Minas na 1ª Semana 
Nacional de Arquivos – 
visita técnica ao arquivo 
do processo legislativo da 
ALMG – 3 turmas

6 a 9/6/17 Aberto ao público 6 horas 29
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

22

Mesa redonda – 
Assembleia de Minas 
na 1ª Semana Nacional 
de Arquivos – Funções 
arquivísticas no Poder 
Legislativo e no Tribunal de 
Contas de Minas Gerais: da 
legislação à aplicação

7/6/17

Arquivistas, 
bibliotecários, 
historiadores, 

estudantes e público em 
geral

3h30min 53

23 Treinamento – Sistema de 
Telefonia da ALMG 9/6/17

Servidores, profissionais 
e adolescentes 

terceirizados da GSL 
3 horas 45

24

Palestra – Gerência-
Geral de Consultoria 
Temática – Construção do 
Conhecimento

9/6/17 Servidores da GCT 3 horas 70

25 Curso – Auditoria 
Odontológica

10/6 a 
5/8/17

Dentistas da Gerência 
de Prevenção e 

Acompanhamento 
Odontológico

16 horas 6

26 Curso – Central telefônica: 
estrutura e funcionamento 12/6/17 Técnicos e operadores 

de telefonia da GSL 3 horas 12

27
Oficina – Pergamum Web 
– Catalogação, parâmetros, 
relatórios

19 a 
22/6/17 Servidores da GDI 12 horas 10

28
Curso – Programa Atende 
Bem – Atendimento Nota 
10 – 4 turmas

19/6 a 
10/7/17

Adolescentes 
trabalhadores indicados 
pela gerência do Núcleo 

Vida

24 horas 83

29
Oficina – Pergamum Web 
– Pesquisa e circulação de 
materiais

23/6/17 Servidores da GDI 3 horas 11

30
Treinamento – Primeiros 
socorros – Mobilização de 
vítimas – 4 turmas

23 e 
30/6/17 Brigadistas da ALMG 12 horas 133

31 Palestra – Mandato 
parlamentar e mídias sociais 26/6/17

Servidores de gabinetes 
parlamentares e 
servidores da DCI

3 horas 77

32 Curso – Consultor interno 
de recursos humanos

26/6 a 
10/7/17

Servidores da ALMG 
que são profissionais 

de RH atuando ou que 
desejam atuar como 
consultores internos

25 horas 9
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

33 Curso – Design Thinking – 2 
turmas

27/6 a 
6/7/17

Servidores da GPCV e 
da GRP 18 horas 29

34
Palestra – Gamificação: a 
aplicação de dinâmicas de 
jogos em outros contextos

28/6/17 Servidores da ELE, GPI 
e DRH 2 horas 25

35
Palestra – Gerência-Geral 
de Consultoria Temática – 
Entendendo as demandas

30/6/17 Servidores da GCT 3 horas 76

36 Curso – Capacitação de 
conciliadores – 2 turmas

17 a 
19/7/17

Estagiários do Procon 
Assembleia e servidores 
de procons municipais

24 horas 13

37
Curso – Programa Atende 
Bem – Atendimento Nota 
10 – 2 turmas

20/7/17
Servidores da Gerência 

de Reprografia e 
Transporte

8 horas 29

38

Curso – Noções básicas de 
Direito do Consumidor e 
funcionamento do Procon 
– 2 turmas

20 a 
21/7/17

Estagiários do Procon 
Assembleia e servidores 
de procons municipais

16 horas 16

39

Treinamento – Prática 
de lavratura de TCO – 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência – 2 turmas

7 a 25/8/17

Policiais legislativos 
da ALMG que tenham 

concluído o curso 
“Infrações de menor 

potencial ofensivo e o 
tratamento processual 

e procedimental 
dispensado a elas”.

18 horas 21

40

Palestra – Sistemas 
deliberativos e processo 
decisório congressual: um 
estudo sobre a aprovação 
do Marco Civil da Internet

11/8/17 Servidores da ALMG 1h30min 39

41
Curso – Regimento Interno 
para consultores – 2 
turmas

18/8 a 
15/9/17 Servidores da GCT 20 horas 54

42
Curso – XVIII Grupo de 
Formação em Direitos 
Humanos

22/9 a 
5/12/17

Profissionais que atuam 
na rede de proteção e 
promoção de direitos 

humanos, sociedade civil 
e servidores da ALMG

40 horas 50

43 Palestra – Cenários do 
Legislativo Mineiro

24 a 
29/8/17 Estagiários da ALMG 4 horas 31
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

44
Palestra – Como medir e 
aumentar resultados na 
internet

25/8/17
Assessores 

dos gabinetes 
parlamentares

3 horas 75

45
Palestra – Como medir e 
aumentar resultados na 
internet – 2 turmas

1/9/17
Servidores da Diretoria 

de Comunicação 
Institucional

6 horas 129

46

Workshop – Atendimento 
de comunicação em 
relações públicas 
– 2 turmas

4 a 11/9/17
Relações públicas da 
ALMG, indicados pela 

GRP
8 horas 16

47
Curso – SEO: técnicas de 
conteúdo para web  
8 turmas)

4 a 22/9/17
Servidores da Diretoria 

de Comunicação 
Institucional

32 horas 113

48

Workshop – Utilizando o 
Google Analytics e o Hotjar 
para medir e aumentar 
resultados na internet 
– 2 turmas

15/9/17
Servidores da Diretoria 

de Comunicação 
Institucional

6 horas 21

49 Curso – Programa Atende 
Bem – Atendimento Nota 10 18/9/17

Servidores de apoio 
administrativo 
e adolescentes 

trabalhadores da GID e 
da GSA

4 horas 12

50
Curso – Direitos do 
Trabalho e cálculos 
trabalhistas

26/9 a 
4/10/17

Servidores da GMP, GSL, 
GFC, DCI, PGA 20 horas 23

51
Palestra – Silegis: visão 
geral sobre o sistema e sua 
interface com a GCT

26/9/17 Servidores da GCT 2 horas 52

52 Treinamento – Silegis-MG 
– Protocolo Digital 29/9/17

Servidores da gerência 
de Direitos Humanos e 
Segurança Pública da 

Consultoria

3 horas 5

53
Curso – Programa Atende 
Bem – Atendimento Nota 
10 – 4 turmas

2 a 
20/10/17

Servidores da Dpol da 
ALMG 24 horas 70

54
Curso – Linguagem e 
conteúdo para TV na era 
digital – 5 turmas

2 a 
16/10/17

Servidores da Diretoria 
de Comunicação 

Institucional
20 horas 81

55
Treinamento – Silegis-MG – 
Elaboração de proposição e 
protocolo digital – 2 turmas

2/10/17 Servidores de gabinetes 
parlamentares 6 horas 29
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

56 Curso – Noções de Direito 
Eleitoral

16 a 
27/10/17 Servidores da ALMG 9 horas 11

57 Workshop – Redação 
Oficial 

27 a 
30/10/17

Servidores e assessores 
dos gabinetes 
parlamentares

6 horas 27

58 Curso – Gestão ágil com 
Scrum

7 a 
10/11/17

Servidores indicados 
pela GTI, com 

experiência em 
participação em projetos

12 horas 20

59 Curso – Elaboração de 
índices de publicações

14 a 
23/11/17 Servidores da GDI 12 horas 13

60 Curso – Design Thinking 22 a 
24/11/17

Servidores da DPC, 
GPN, GTI e da Escola do 

Legislativo
9 horas 18

61

Workshop – Plataformas 
para descrição e acesso via 
web – o uso do Dspace e do 
AtoM no âmbito da ALMG

28/11/17 Servidores da GDI 3 horas 16

62

Workshop – Novos 
processos de execução e 
gestão para otimização do 
trabalho da GSL

30/11/17 Servidores da GSL 4 horas 44

63

Painel “O impeachment 
no direito constitucional 
brasileiro” e 
“Responsabilidade do 
parlamentar no processo 
legislativo: autonomia ou 
vinculação?”

30/11/17 Servidores da ALMG, 
aberto ao público 2 horas 10

64
Treinamento – Inserção 
de conteúdo na página de 
Educação para Cidadania

30/11/17 Servidores da Escola do 
Legislativo 3 horas 4

65
Curso – Tipologia 
e tramitação de 
requerimentos 

4/12/17
Servidores da GDI que 
trabalham com bancos 

de dados
3 horas 13

66
Curso – Metodologia em 
Pesquisa Qualitativa – 
Grupo Focal

11 e 
15/12/17 Servidores da GRPC 6 horas 10

TOTAL 74 horas 2354
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1.3 – PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA À CARREIRA DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA – CFAL

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1

CFAL – Palestras A – 
Informática na Assembleia: 
estrutura e ferramentas de 
informática

20/2/17

Servidores da ALMG 
empossados em 

2016 e 2017

1h30min 3

2
CFAL – Palestras A – Normas e 
procedimentos de apuração e 
frequência

21/2/17 2 horas 4

3
CFAL – Palestras A – A 
previdência complementar – 
PREVICOM-MG

22/2/17 2 horas 2

4
CFAL – Palestras A – Deveres, 
direitos e carreira dos servidor 
da ALMG

23/2/17 3 horas 4

5

CFAL – Palestras A – Suporte 
informacional ao servidor da 
ALMG: produtos e serviços 
da Gerência-Geral de 
Documentação e Informação

24/2/17 2 horas 2

6
CFAL – Palestras A – 
Procedimentos e orientações 
da Polícia Legislativa

2/3/17 1 hora 3

7 CFAL – Palestras A – Política 
de benefícios da ALMG 3/3/17 1 hora 2

8
CFAL – Presencial B – 
Orientações iniciais e 
formação e desenvolvimento

17/3/17 3 horas 4

9 CFAL – Virtual – Estrutura e 
funcionamento EAD

17/3 a 
20/4/17 20 horas 4

10 CFAL – Presencial B – 
Direcionamento Estratégico 20/3/17 1h30min 4

11 CFAL – Presencial B – Gestão 
de processos na ALMG 24/3/17 3 horas 4

12 CFAL – Presencial B – O 
processo de comunicação 27/3/17 3 horas 4

13
CFAL – Presencial B – 
Democracia e práticas 
participativas do parlamento

31/3/17 3 horas 4
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

14
CFAL – Presencial B – Poder 
Legislativo no Estado 
Democrático de Direito

3/4/17

Servidores da ALMG 
empossados em 

2016 e 2017

4h30min 4

15

CFAL – Presencial B – Valores 
e princípios da instituição e o 
papel do servidor público no 
contexto da ALMG

10/4/17 6 horas 4

16

CFAL – Presencial B – O 
Processo Legislativo – as 
etapas do Processo Legislativo 
e as diretorias e gerências 
envolvidas, suas competências 
e produtos

24 a 
28/4/17 6 horas 4

17
CFAL – Visitas orientadas – 
Comissões: acompanhamento 
de audiências públicas

25/4/17 2 horas 4

18 CFAL – Visitas orientadas – 
Plenário 2/5/17 2 horas 4

19 CFAL – Visitas orientadas – 
Gabinetes parlamentares 3/5/17 2 horas 4

20 CFAL – Visitas orientadas – TV 
ALMG e Salão Oficial 3/5/17 2 horas 4

21
CFAL – Presencial C – 
Orientações iniciais e 
formação e desenvolvimento

11/8/17

Servidor Pedro Lima 
Abraão – matrícula 

25069/4, empossado 
em 2017

3 horas 1

22

CFAL – Presencial C – Valores 
e princípios da instituição e o 
papel do servidor público no 
contexto da ALMG

16 a 
23/8/17 6 horas 1

23

CFAL – Presencial C – O 
Processo Legislativo – as 
etapas do Processo Legislativo 
e as diretorias e gerências 
envolvidas, suas competências 
e produtos

18/8 a 
1/9/17 6 horas 1

24
CFAL – Presencial C – Poder 
Legislativo no Estado 
Democrático de Direito

22/8/17 2 horas 1

25 CFAL – Presencial C – 
Direcionamento Estratégico 24/8/17 2 horas 1
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

26 CFAL – Presencial C – Programa 
de visitas – Casa Aberta 29/8/17

Servidor Pedro Lima 
Abraão – matrícula 

25069/4, empossado 
em 2017

1 hora 1

27

CFAL – Presencial C – O 
processo de comunicação 
/ Democracia e práticas 
participativas no Parlamento

30/8/17 2 horas 1

28 CFAL – Presencial C – Política 
de benefícios da ALMG 30/8/17 1 hora 1

29
CFAL – Presencial C – 
Procedimentos e orientações 
da Polícia Legislativa

4/9/17 1 hora 1

30 CFAL – Presencial C – Gestão 
de Processos na ALMG 14/9/17 3 horas 1

31
CFAL – Presencial C – sistema 
informatizado de apuração de 
frequência – SIAF 

16/10/17 2 horas 1

32

CFAL – Presencial C – Suporte 
informacional ao servidor da 
ALMG: produtos e serviços 
da Gerência-Geral de 
Documentação e Informação

25/10/17 3 horas 1

TOTAL 102h30min 68

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

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1

Treinamento – Apresentação 
de emendas ao Projeto 
de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – PL nº 
4.272/2017 – 3 turmas

1 e 6/6/17
Servidores 

dos gabinetes 
parlamentares

9 horas 20

2 Rodas de conversa sobre 
PPAG – 2 turmas 10 e 11/10/17

Servidores da Diretoria 
de Comunicação 

Institucional da ALMG
4 horas 52

3

Treinamento – Sistemas 
SOR/SPP (LOA/2018 e PPAG 
2016/2019 – Revisão 2018) – 
2 turmas

24 e 26/10/17
Servidores 

dos gabinetes 
parlamentares

4 horas 36

TOTAL 17 horas 108
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1.5 – PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM PODER LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1
Previdência Social: 
nascimento, crescimento 
e crise

27/3/17

Servidores da ALMG 
e REAP-MG (Rede de 
Escolas de Formação 
de Agentes Públicos 

de Minas Gerais)

3 horas 110

2 Prática de oratória criativa 29/5/17

Servidores da ALMG 
e REAP-MG (Rede de 
Escolas de Formação 
de Agentes Públicos 

de Minas Gerais)

3 horas 90

3
Reforma trabalhista e o 
futuro do trabalho no 
Brasil

25/9/17

Servidores da ALMG 
e REAP-MG (Rede de 
Escolas de Formação 
de Agentes Públicos 

de Minas Gerais)

3 horas 78

4 Reforma eleitoral e 
partidos políticos 27/11/17

Servidores da ALMG 
e REAP-MG (Rede de 
Escolas de Formação 
de Agentes Públicos 

de Minas Gerais)

3 horas 24

TOTAL 12 horas 302

1.6 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL – PDG 
(Desenvolvido pela Diretoria de Recursos Humanos/Gerência de Gestão de Pessoas, 

Escola do Legislativo e Fundação Dom Cabral)

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1
PDG – Gestão de Pessoas 
e Equipes – Teoria – 3 
turmas

6/2 a 28/4/17
Diretores, gerentes-

gerais e gerentes 
operacionais da ALMG

72 horas 81

2
PDG – Gestão da 
Comunicação Interna – 
Teoria (complementar)

22/2/17
Diretores, gerentes-

gerais e gerentes 
operacionais da ALMG

8 horas 15

3
PDG – Gestão da 
Comunicação Interna – 
Teoria

13 a 14/3/17
Diretores, gerentes-

gerais e gerentes 
operacionais da ALMG

16 horas 39

4
PDG – Gestão da 
Comunicação Interna – 
Praticagem – 7 turmas

15/3 a 
11/4/17

Diretores, gerentes-
gerais e gerentes 

operacionais da ALMG
28 horas 47
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

5
PDG – Gestão de Pessoas 
e Equipes – Praticagem (12 
turmas)

17/3 a 
22/5/17

Diretores, gerentes-
gerais e gerentes 

operacionais da ALMG
48 horas 59

6 PDG Gabinetes – Gestão e 
Organização do Trabalho 15/9/17 Chefes de gabinetes 

parlamentares 4 horas 55

7 PDG Gabinetes – Gestão 
da Comunicação Interna 22/9/17 Chefes de gabinetes 

parlamentares 4 horas 50

8 PDG – Gabinetes – Gestão 
de Pessoas e Equipes 29/9/17 Chefes de gabinetes 

parlamentares 4 horas 51

9 PDG Gabinetes – Gestão 
de Processos 6/10/17 Chefes de gabinetes 

parlamentares 4 horas 41

TOTAL 188 horas 438
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RESULTADO CONSOLIDADO

Atividades (1) Carga Horária Participantes (2)

76 625h15min 5.505

(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

2 – PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

2.1 – ENCONTROS COM A POLÍTICA

Atividades Período Público Carga 
Horária

Participação 
estimada

1 Encontros com a Política 
– Pará de Minas 9/3/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 
de Pará de Minas e de 

municípios vizinhos

5 horas 30

2 Encontros com a Política 
– Paracatu 21/3/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Paracatu e de 
municípios vizinhos

5 horas 30

3 Encontros com a Política 
– Ponte Nova 3 e 4/5/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 
de Ponte Nova e de 
municípios vizinhos

7 horas 30

4 Encontros com a Política 
– Bom Despacho 21/6/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Bom Despacho e de 
municípios vizinhos

5h30min 41

5 Encontros com a Política 
– Pará de Minas 28 e 29/6/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 
de Pará de Minas e de 

municípios vizinhos

9 horas 35

6 Encontros com a Política 
– Varginha 3/8/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Varginha e de 
municípios vizinhos

5h30min 41

7 Encontros com a Política 
– Guanhães 10/8/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Guanhães e de 
municípios vizinhos

4h30min 30

8 Encontros com a Política 
– Pará de Minas 10/8/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 
de Pará de Minas e de 

municípios vizinhos

5h30min 30
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Atividades Período Público Carga 
Horária

Participação 
estimada

9 Encontros com a Política 
– Ubá 17/8/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Ubá e de municípios 
vizinhos

3 horas 29

10 Encontros com a Política 
– Governador Valadares 22 a 24/8/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal de 
Governador Valadares e 
de municípios vizinhos

12 horas 40

11 Encontros com a Política 
– Miradouro 31/8/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Miradouro e de 
municípios vizinhos

4h30min 45

12 Encontros com a Política 
– Gonçalves 14/9/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Gonçalves e de 
municípios vizinhos

4h30min 45

13 Encontros com a Política 
– Cataguases 20 a 22/9/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 
de Cataguases e de 
municípios vizinhos

10 horas 22

14 Encontros com a Política 
– Itaverava 18/10/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Itaverava e de 
municípios vizinhos

3 horas 49

15 Encontros com a Política 
– João Monlevade 19/10/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal de 

João Monlevade e de 
municípios vizinhos

3 horas 30

16 Encontros com a Política 
– Patrocínio 9 e 10/11/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal 

de Patrocínio e de 
municípios vizinhos

5h30min 58

17 Encontro com a Política 
– Monte Santo de Minas

28 e 
29/11/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal de 
Monte Santo de Minas e 
e de municípios vizinhos

4 horas 30

18 Encontro com a Política 
– Viçosa

29 e 
30/11/17

Servidores e vereadores 
da Câmara Municipal de 
Viçosa e de municípios 

vizinhos

4 horas 32

TOTAL 100h30min 647
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2.2 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – AGENDA 2017

Atividades Período Público Carga 
Horária

Participantes 
certificados

1
Curso – Dinâmica do 
processo legislativo – 3 
turmas

15 a 29/3/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

18 horas 213

2 Curso – Elaboração 
legislativa – 3 turmas 16 a 30/3/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

18 horas 236

3

Curso – A importância 
das comissões 
parlamentares – 3 
turmas

17 a 31/3/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

18 horas 218

4

Curso – Práticas 
participativas e a 
comunicação nas 
instituições públicas – 3 
turmas

5 a
26/4/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

18 horas 122

5
Curso – Planejamento e 
orçamento público – 3 
turmas

6 a
27/4/17

Vereadores, 
servidores e 

assessores das 
câmaras municipais 

mineiras

18 horas 121

6
Curso – Políticas 
públicas municipais – 3 
turmas

7 a
28/4/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

18 horas 113

7 Curso – Redação Oficial 
– 3 turmas

10/5 a
7/6/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

18 horas 165

8
Curso – A função 
fiscalizadora do Poder 
Legislativo – 3 turmas

11/5 a
8/6/17

Vereadores, 
servidores e 

assessores das 
câmaras municipais 

mineiras

18 horas 173

9 Curso – Parlamento 
digital – 3 turmas

12/5 a
9/6/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

18 horas 154
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Atividades Período Público Carga 
Horária

Participação 
estimada

10 Curso – Cerimonial nas 
instituições públicas 24/8/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

8 horas 103

11
Curso – Noções de 
Legística Formal: A 
Elaboração Legislativa

5/10/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

6 horas 71

12 Curso – Redação Oficial 6/10/17

Vereadores, servidores 
e assessores das 

câmaras municipais 
mineiras

4h30min 66

TOTAL 180h30min 1755

2.3 – COOPERAÇÃO COM AS CÂMARAS MUNICIPAIS

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1

Curso – O papel do 
Poder Legislativo 
Municipal 
Parceria: Câmara 
Municipal de Pouso 
Alegre e Tribunal de 
Contas de Minas Gerais

5 a 7/4/17

Vereadores e servidores 
da Câmara Municipal 
de Pouso Alegre e de 
municípios vizinhos

16 horas 44

2

Curso – Legística e 
Qualidade da Lei 
Parceria: Câmara 
Municipal de Betim

17/4/17
Vereadores e servidores 

da Câmara Municipal 
de Betim

4 horas 45

3

Curso – Cerimonial 
e Protocolo nas 
Instituições Públicas 
Parceria: Câmara 
Municipal de Varginha

26/4/17 Servidores da Câmara 
Municipal de Varginha 8 horas 40

4

Ciclo de Palestras nas 
seguintes temáticas: 
Organização 
Administrativa Municipal / 
Domínio Público Municipal 
Parceria: Câmara 
Municipal de Betim

31/5/17
Vereadores e servidores 

da Câmara Municipal 
de Betim

4 horas 50
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Atividades* Período Público/Local Carga 
Horária Participação 

5

Curso – Funções do 
Poder Legislativo e 
Processo Legislativo 
Parceria: Câmara 
Municipal de Contagem

14/9/17
Vereadores e servidores 
da Câmara Municipal de 

Contagem
4 horas 48

6

Ciclo de Palestras CMBH/
ALMG (Temáticas: O 
Município na Federação 
Brasileira / Poder 
Legislativo e Cidadania 
/ O Vereador e a 
Fiscalização dos Recursos 
Públicos / Ética, Controle 
e Transparência na 
Administração Pública) 
Parceria: Câmara 
Municipal de Belo 
Horizonte

28/9 a 
6/12/17

Vereadores e servidores 
da Câmara Municipal de 

Belo Horizonte
8 horas 61

TOTAL 44 horas 288

2.4 – APOIO INTERINSTITUCIONAL

Atividades* Período Público/Local Carga 
Horária Participação 

1

Palestra – A situação 
financeira dos municípios 
face ao desequilíbrio 
federativo / VII Congresso 
Mineiro de Vereadores 
Parceria: Associação 
Mineira de Municípios

14/3/17

Vereadores e assessores 
parlamentares das 
câmaras municipais 
mineiras

00h45min 400*

2

Curso – Processo 
Legislativo 
Parceria: Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte

9/6/17

Servidores da 
Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte 
e de câmaras municipais 
da região metropolitana 
de Natal

6 horas 35*

3

Curso – Cerimonial e 
Protocolo nas Instituições 
Públicas 
Parceria: Prefeitura 
Municipal de Itaúna

28 e 
29/6/17

Servidores da Prefeitura 
Municipal de Itaúna 8 horas 40*
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Atividades* Período Público/Local Carga 
Horária Participação 

4

Oficina – Jovem Cidadão: 
Convívios, Projetos e 
Escolhas 
Parceria: Associação 
Profissionalizante do 
Menor – ASSPROM

12/9/17
Adolescentes 
trabalhadores da 
ASSPROM

3 horas 37*

5

Palestra – Capacidade x 
Compromisso: Pilares da 
Nova Gestão Pública 
Parceria: Escola de 
Governo da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia

29/9/17
Servidores da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia 
e sociedade civil

3 horas 200*

6

Curso – Técnica Legislativa 
Parceria: Academia de 
Polícia Civil de Minas 
Gerais – ACADEPOL

19 a 23/6/17 Servidores da ACADEPOL 20 horas
31 

participantes 
certificados

7

Oficina – Capacitação em 
Coordenação e Relatoria 
de Grupos de Trabalho 
de Eventos Institucionais 
Propositivos 
Parceria: Secretarias de 
Estado de Educação e 
Cultura

10 e 11/8/17
Servidores das 
Secretarias de Estado de 
Educação e Cultura

6 horas
15 

participantes 
certificados

8

Curso – Técnica Legislativa 
Parceria: Ministério 
Público de Minas Gerais, 
órgãos do Executivo 
mineiro e Prefeitura de 
Belo Horizonte

28/11 a 
1/12/17

Servidores do Ministério 
Público de Minas Gerais, 
órgãos do Executivo 
mineiro e Prefeitura de 
Belo Horizonte

16 horas
91 

participantes 
certificados

9

Palestra – Controle da 
Administração Pública 
pelo Poder Legislativo / 
III Encontro Mineiro de 
Vereadores 
Parceria: Instituto de 
Defesa da Cidadania e da 
Transparência – IDCT

6/12/17

Vereadores e assessores 
parlamentares das 
câmaras municipais 
mineiras

1h30min 100*

TOTAL 64h15min 949

* Participação estimada, pois as atividades são coordenadas pelos parceiros, responsáveis pela oferta 
da atividade e por todos os procedimentos envolvidos, como controle de frequência e certificação dos 
participantes
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2.5 – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Atividades Período Público/Local Carga 
Horária

Participantes 
certificados

1
EaD – Lei Federal de 
Fomento e Colaboração 
(Lei 13.019/2014)

21/3 a 
27/4/17

Servidores públicos 
e profissionais das 
organizações da 
sociedade civil (OSCs)

20 horas 370

2 EaD – Crase: Entendendo e 
Praticando – 3 turmas

4/4 a 
30/11/17

Servidores do Tribunal 
Regional Federal da 3ª 
Região e público geral 
interessado

16 horas 323

3 EaD – Treinando a Nova 
Ortografia – 3 turmas

4/4 a 
30/11/17

Servidores do Tribunal 
Regional Federal da 3ª 
Região e público geral 
interessado

18 horas 316

4 EaD – A Câmara Municipal 
e o Processo Legislativo

11/4 a 
31/5/17

Vereadores e 
servidores das 
câmaras municipais 
mineiras

25 horas 16

5 EaD – Controle na 
Administração Pública

1/6 a 
4/7/2017

Vereadores, prefeitos 
e servidores dos 
Poderes Legislativo e 
Executivo municipais

25 horas 27

6 EaD – Licitações e 
Contratos Administrativos 

5/5 a 
8/6/2017

Vereadores e servidores 
de câmaras municipais 
de Minas Gerais

16 horas 39

7

EaD – Sistema Nacional 
de Cultura: Aspectos 
Jurídicos, Políticos e 
Práticos – 2 turmas

5/9 a 
11/12/17

Agentes públicos 
municipais e público 
geral interessado

100 horas 752

8 EaD – Responsabilidade 
Fiscal e Orçamento Público 

13/9 a 
10/10/2017

Vereadores e servidores 
de câmaras municipais 
de Minas Gerais

16 horas 23

TOTAL 236 horas 1866
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RESULTADO CONSOLIDADO

Atividades Carga Horária Participantes (1)

257 588h30min 7373

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

3 – EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA

3.1 – Visitas Orientadas

Público Nº de visitas Carga Horária Participantes

1 Ensino Fundamental 33 82h30min 1079

2 Ensino Médio 14 35 horas 521

3 Ensino Superior 26 78 horas 804

4 Parlamento Jovem 4 10 horas 110

5 Turmas Especiais 6 15 horas 207

TOTAL 83 220h30min 2721

3.2 – Projeto AdoleSER – Em parceria com o Núcleo Vida

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1
Desenvolvimento de 
Habilidades para Formação 
Cidadã – Turma 4

27/1 a 
17/4/2017

Adolescentes 
trabalhadores da 
ASSPROM, lotados na 
ALMG

16 horas 26

TOTAL 16 horas 26
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3.3 – Conexão Assembleia

Atividades Período Objetivo Carga 
Horária Participantes

1 PUC Minas/Coração 
Eucarístico 30/3/17

Apresentar como é feita 
a cobertura jornalística 
na ALMG; apresentar o 
processo legislativo e 
a atividade política na 
ALMG; apresentar como 
a ALMG tem abordado o 
tema Educação Política 
nas Escolas 

5 horas 23

2 PUC Minas/Coração 
Eucarístico 24/8/17

Apresentar como é feita 
a cobertura jornalística 
na ALMG; apresentar o 
processo legislativo e 
a atividade política na 
ALMG; apresentar como 
a ALMG tem abordado o 
tema Educação Política 
nas Escolas 

5 horas 35

3 Centro Universitário 
Newton Paiva 

16/8 a 
20/9/2017 

Apresentar a estrutura 
e o funcionamento da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais; 
apresentar e discutir 
a  fundamentação 
teórica básica para o 
estudo de Legística; 
difundir a importância 
e a priorização de 
ações para a melhoria 
da elaboração de atos 
normativos complexos 
pelo Executivo e 
Legislativo; oferecer 
exercícios práticos de 
elaboração de leis. 

9 horas 24

TOTAL 43 horas 82
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3.4 – Parlamento Jovem de Minas 2017

3.4.1 – Atividades de formação e de gestão do projeto

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1
Curso EaD – Curso 
Preparatório PJ Minas 
2017 

20/1 a 
3/2/17

Parlamentares e 
servidores de câmaras 
municipais mineiras 
que desejam ingressar 
à edição de 2017

9 horas 29

2 Formação Introdutória ao 
PJ Minas 2017 – Turma 2* 7/2/17

Parlamentares e 
servidores de câmaras 
municipais mineiras 
que desejam ingressar 
à edição de 2017

4 horas 36

3
Formação de 
Coordenadores do PJ 
Minas 2017

8 a 
10/2/17

Coordenadores 
municipais do PJ Minas 
2017

20 horas 111

4
Encontro de 
Coordenadores de Polo 
do PJ Minas 2017

5 e 6/4/17 Coordenadores de polo 
do PJ Minas 2017 8 horas 21

5
Curso para monitores e 
estagiários – Atividades 
da Plenária Estadual

5 a 
14/9/17

Monitores da PUC 
Minas e estagiários do 
PJ Minas

10 horas 8

6

Reuniões de trabalho da 
coordenação estadual 
do PJ Minas com as 
coordenações municipais 
do PJ Minas 2017

20 a 
22/9/17

Coordenadores 
e monitores 
dos municípios 
participantes do PJ 
Minas 2017

18 horas 116

7
Curso EaD – Curso 
Preparatório PJ Minas 
2018 

16 a 
31/10/17

Parlamentares e 
servidores de câmaras 
municipais ingressantes 
à edição de 2018

10 horas 60

8 Formação Introdutória ao 
PJ Minas 2018 13/11/17

Parlamentares e 
servidores de câmaras 
municipais mineiras 
que desejam ingressar 
à edição de 2018

4h30min 57

TOTAL 83h30min 438

* A turma 1 foi realizada em 2016.
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3.4 – Parlamento Jovem de Minas 2017

3.4.2 – Implantação do Projeto

Município
Nº de 

escolas 
públicas

Nº de 
escolas 

particulares

Nº 
total de 
alunos 

inscritos

Nº de 
coordenadores

Nº 
total de 

monitores

Nº de 
parceiros 

envolvidos

POLO CENTRAL

1 BELO HORIZONTE 2 0 20 5 7 1

2 BETIM 3 0 50 4 1 5

3 CURVELO 2 1 25 1 3 2

4 OURO PRETO 4 0 28 3 4 1

POLO CENTRO-OESTE

5 DIVINÓPOLIS 1 0 27 2 3 1

6 NOVA SERRANA 1 0 30 2 6 3

7 PAINS 1 0 25 1 3 1

8 PARÁ DE MINAS 3 0 25 2 5 6

POLO MÉDIO PIRACICABA

9 CONCEIÇÃO DO 
MATO DENTRO 3 1 28 2 4 4

10 JOÃO MONLEVADE 3 2 23 2 0 6

11 ITABIRA 8 1 30 2 6 5

12 SÃO GONÇALO DO 
RIO ABAIXO 1 0 15 2 5 3

POLO NOROESTE

13 BONFINÓPOLIS 1 0 25 2 4 3

14 JOÃO PINHEIRO 4 1 46 1 2 4

15 UNAÍ 6 1 51 2 5 4



77

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017

POLO NORTE E JEQUITINHONHA

16 CAPELINHA 4 0 40 1 3 2

17 IBIRACATU 3 0 30 1 2 0

18 ITAMARANDIBA 4 0 45 2 2 0

19 MONTES CLAROS 4 1 42 1 8 2

20 TAIOBEIRAS 1 2 15 2 3 0

POLO SUL DE MINAS I

21 EXTREMA 3 2 26 2 0 0

22 OURO FINO 2 2 81 3 0 3

POLO SUL DE MINAS II

23 POÇOS DE CALDAS 5 2 118 2 10 1

24 GUAXUPÉ 3 2 52 2 0 1

25 SÃO SEBASTIÃO 
DO PARAÍSO 4 2 45 1 6 1

POLO SUL DE MINAS III

26 SANTANA DA 
VARGEM 1 0 12 2 2 1

27 TRÊS CORAÇÕES 5 2 21 2 3 2

28 TRÊS PONTAS 4 3 40 3 5 1

29 VARGINHA 11 11 40 1 1 0

POLO SUL DE MINAS IV

30 ANDRADAS 1 2 9 3 0 0

31 CACHOEIRA DE 
MINAS 1 0 4 3 0 0

32 CAMANDUCAIA 3 1 15 1 0 1

33 CAMBUÍ 3 1 25 2 0 1

34 CARVALHÓPOLIS 2 0 14 2 0 1

35 CONCEIÇÃO DOS 
OUROS 2 1 8 4 0 0
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POLO SUL DE MINAS IV (continuação)

36 CÓRREGO DO 
BOM JESUS 1 0 12 1 0 0

37 ITAJUBÁ 5 6 48 2 0 0

38 ITANHANDU 1 0 13 3 1 1

39 MACHADO 3 0 10 3 1 5

40 MARIA DA FÉ 1 2 24 2 0 0

41 PARAISÓPOLIS 2 2 13 4 0 0

42 POUSO ALEGRE 3 9 13 3 4 3

43 SANTA RITA DE 
CALDAS 1 0 11 3 1 2

44 SÃO LOURENÇO 2 0 6 3 0 0

POLO SUL DE TRIÂNGULO

45 CONCEIÇÃO DAS 
ALAGOAS 1 1 12 1 1 1

46 ITURAMA 4 2 98 3 0 1

47 LIMEIRA DO OESTE 1 0 30 2 0 1

48 UBERABA 5 4 26 2 7 4

49 UBERLÂNDIA 2 2 23 3 2 1

POLO SUL DE ZONA DA MATA I

50 CARANDAÍ 3 0 109 2 15 7

51 JUIZ DE FORA 1 4 108 1 5 1

52 LEOPOLDINA 5 2 10 2 0 2

53 MADRE DE DEUS 
DE MINAS 1 0 5 3 1 7

54 MATIAS BARBOSA 1 0 13 3 0 2

55 RIO PRETO 1 0 13 1 0 0

56 SANTOS DUMONT 2 0 13 1 1 0

57 OLARIA 1 0 9 2 0 1
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POLO SUL DE ZONA DA MATA II

58 PAULA CÂNDIDO 1 0 18 2 1 1

59 PONTE NOVA 2 0 25 1 1 2

60 SENHORA DOS 
REMÉDIOS 1 0 16 2 1 0

61 UBÁ 4 1 24 1 1 3

62 VIÇOSA 3 2 57 2 2 5

63 VISCONDE DO RIO 
BRANCO 2 1 21 2 1 3

TOTAL 169 79 1910 133 149 119

3.4 – Parlamento Jovem de Minas 2017

3.4.3 – Monitoramento da Etapa Municipal

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1 Visita Técnica – Polo Sul 
de Minas III 4/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Sul de 
Minas III

6 horas 10

2 Visita Técnica – Polo 
Norte e Jequitinhonha 8/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Norte 
e Jequitinhonha

7 horas 10

3 Visita Técnica – Polo 
Triângulo 9/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo 
Triângulo

3 horas 130*

4 Visita Técnica – Polo 
Zona da Mata I 11/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Zona 
da Mata I

6 horas 31

5 Visita Técnica – Polo 
Zona da Mata II 18/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Zona 
da Mata II

3h30min 150*
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

6 Visita Técnica – Polo Sul 
de Minas I 23/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Sul de 
Minas I

6 horas 7

7 Visita Técnica – Polo Sul 
de Minas II 24/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Sul de 
Minas II

6 horas 11

8 Visita Técnica – Polo 
Centro-Oeste 29/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Centro 
Oeste

5 horas 10

9 Visita Técnica – Polo 
Noroeste 30/5/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo 
Noroeste

5 horas 11

10 Visita Técnica – Polo 
Médio Piracicaba 6/6/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo Médio 
Piracicaba

6h30min 11

11 Visita Técnica – Polo 
Central 14/7/17

Coordenadores 
dos municípios que 
compõem o Polo 
Central

7h30min 13

TOTAL 61h30min 394

*Atividade com envolvimento de estudantes

3.4 – Parlamento Jovem de Minas 2017

3.4.4 – Etapa Municipal 

Atividades Período Público Público 
Estimado

1 Plenárias Municipais  
(63 plenárias realizadas)

5/6 a 
12/7/17

Estudantes representantes dos 
63 municípios integrantes da 
edição do PJ Minas 2017 que 
acompanharam as plenárias 

municipais

1949

TOTAL 1949



81

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  |  2017

3.4 – Parlamento Jovem de Minas 2017

3.4.5 – Etapa Regional

Atividades Período Público Público

1 Plenárias Regionais  
(12 plenárias realizadas) 3 a 23/8/17

Estudantes representantes 
dos 63 municípios 

integrantes da edição 
do PJ Minas 2017 que 

acompanharam as plenárias 
regionais

981

TOTAL 981

3.4 – Parlamento Jovem de Minas 2017

3.4.6 – Etapa Estadual

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1 Atividades preparatórias 
e Grupos de Trabalho

20 e 
21/9/17 Estudantes do 

ensino médio de 63 
municípios mineiros

11h30min

120

2 Plenária Estadual 22/9/17 6h30min

TOTAL 18 horas 120

3.4 – Parlamento Jovem de Minas 2017

3.4.7 – Formação dos estudantes

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1 Curso EaD – É você que 
faz política

14/3 a 
21/6/17

Participantes do 
Parlamento Jovem de 
Minas 2017 e público 
interessado

6 horas 146
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Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

2

Curso EaD – Linguagem 
e Parlamento: 
Produção Textual Oral 
e Escrita

21/3 a 
10/8/17

Participantes do 
Parlamento Jovem de 
Minas 2017 e público 
interessado

18 horas 95

3

Curso EaD – Dinâmica 
dos Grupos de Trabalho 
e Plenária da Etapa 
Estadual

21/3 a 
10/8/17

Participantes do 
Parlamento Jovem de 
Minas 2017 e público 
interessado

6 horas 106

4 Oficina Jazz and 
Democracy 9/6/17

Estudantes 
participantes do 
PJ Minas 2017 e 
trabalhadores mirins 
da ALMG

2h30min 53

TOTAL 32h30min 400

3.5 – Educação a Distância

Atividades Período Público Carga 
Horária

Participantes 
Certificados

1
Seminário Virtual 
– Diálogos sobre a 
Conjuração Mineira

22/3 a 
18/4/17

Professores do 
ensino fundamental 
e médio e estudantes 
universitários do curso 
de História

20 horas 36

2

EaD – Estado e 
Participação: Entendendo 
Conceitos para Exercício da 
Cidadania – Módulo Básico

4/5 a 
1/12/17

Representantes a 
sociedade civil eleitos 
nos Fóruns Regionais 
e público geral 
interessado

16 horas 104

3

EaD – Estado e 
Participação: Entendendo 
Conceitos para Exercício 
da Cidadania – Módulo 
Avançado

4/5 a 
1/12/17

Representantes a 
sociedade civil eleitos 
nos Fóruns Regionais 
e público geral 
interessado

8 horas 57
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Atividades Período Público Carga 
Horária

Participantes 
Certificados

4 Seminário Virtual – 
Independência do Brasil

8/8 a 
6/9/17

Professores do 
ensino fundamental 
e médio e estudantes 
universitários do curso 
de História

25 horas 16

5 EaD – Planejamento e 
Orçamento Público

27/9 a 
30/11/17

Cidadãos interessados 
em participar das 
discussões sobre 
o projeto de lei de 
revisão do PPAG 2016-
2019, exercício 2018

15 horas 21

6 EaD – Poder Legislativo 
Conhecendo e Participando 

24/8 a 
30/11/17 Estagiários da ALMG 15 horas 17

7 EaD – Reforma Política no 
Brasil: Uma Reflexão

7/11 a 
11/12/17 Aberto ao público 15 horas 11

TOTAL 114 horas 262
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RESULTADO CONSOLIDADO

Atividades Carga Horária Total Total de participantes

29 405 horas 667

4.1 – Especialização em Poder Legislativo e Políticas Públicas

4.1.1 – Turma 2016

Disciplinas Período Público Carga 
Horária Participantes

1 Políticas sociais 26 a 31/1/17

Alunos matriculados 
da turma de 
2016 – Ênfase em 
Comunicação

24 horas 14

2 Comunicação e política 26 a 31/1/17

Alunos matriculados 
na turma de 2016 
– Ênfase em Estado 
e Instituições 
Democráticas

24 horas 8

3 Políticas Sociais, cidadania 
e desigualdade

3/2 a 
24/3/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 24 horas 26

4 Comunicação e redes 
sociais

31/3 a 
19/5/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 24 horas 4

5 Federalismo, regionalização 
e políticas públicas

31/3 a 
19/5/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 24 horas 14

6 Constituição, democracia e 
política

26/5 a 
7/7/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 24 horas 16

7 Controle e fiscalização 
parlamentar

25 a 
28/7/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 24 horas 15

8 Tópicos de política 
brasileira

4 a 
28/8/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 12 horas 13

9 Metodologia da pesquisa 
científica

18/8 a 
15/9/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 12 horas 28
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Disciplinas Período Público Carga 
Horária Participantes

10

Tópicos em Política: 
Palestra – Uma reflexão 
sobre a judicialização 
da saúde: como discutir 
políticas públicas no âmbito 
do Judiciário

28/8/17 Alunos matriculados 
da turma de 2016 3 horas 25

11

Tópicos em Política: 
Palestra – Reforma 
trabalhista e o futuro do 
trabalho no Brasil

18/9/17 Alunos matriculados 
da turma de 2016 3 horas 25

12 Processo legislativo e 
produção normativa

22/9 a 
27/10/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 24 horas 17

13 Parlamento, linguagem e 
texto normativo

10/11 a 
15/12/17

Alunos matriculados 
da turma de 2016 24 horas 14

TOTAL 246 horas 219

4.1 – Especialização em Poder Legislativo e Políticas Públicas

4.1.2 – Turma 2017

Disciplinas Período Público Carga 
Horária Participantes

1
Teoria democrática, 
representação e 
participação política

3/3 a 
7/4/17

Alunos matriculados 
na turma de 2017 24 horas 17

2 Políticas Sociais, cidadania 
e desigualdade

28/4 a 
2/6/17

Alunos matriculados 
na turma de 2017 24 horas 19

3 Metodologia da pesquisa 
científica 

9/6 a 
1º/12/17

Alunos matriculados 
na turma de 2017 24 horas 20

4 Parlamento e políticas 
públicas

25 a 
28/7/17

Alunos matriculados 
na turma de 2017 24 horas 18

5 Democracia, cidadania 
e participação

4/8 a 
15/9/17

Alunos matriculados 
na turma de 2017 24 horas 19

6 Sistema eleitoral e 
partidário

22/9 a 
10/11/17

Alunos matriculados 
na turma de 2017 24 horas 18

TOTAL 144 horas 111
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4.2 – Pensando em Minas

Atividades Período Público Carga 
Horária Participantes

1
O Poder Legislativo e a 
Fiscalização das Contas 
Públicas

23/5/17

Servidores 
públicos, 
professores, 
estudantes e 
público interessado

3 horas 41

2

A Presença de José Murilo 
de Carvalho e Evaldo Cabral 
de Mello na Atual Cena 
Historiográfica Brasileira

26/9/17

Servidores 
públicos, 
professores, 
estudantes e 
público interessado

3 horas 78

3

Pensando em Minas Especial 
25 Anos da Escola do 
Legislativo: Eleições 2018 – A 
Crise Política e seus Possíveis 
Reflexos nas Eleições de 
2018

24/10/17

Servidores 
públicos, 
professores, 
estudantes e 
público interessado

3 horas 61

4

Pensando em Minas Especial 
25 Anos da Escola do 
Legislativo: Eleições 2018 – 
Funcionamento do Sistema 
Político Partidário no Brasil 
e Regras Vigentes para as 
Eleições de 2018

31/10/17

Servidores 
públicos, 
professores, 
estudantes e 
público interessado

3 horas 63

5

Pensando em Minas Especial 
25 Anos da Escola do 
Legislativo: Eleições 2018 – 
Impacto das Redes Sociais 
nas Eleições 2018

07/11/17

Servidores 
públicos, 
professores, 
estudantes e 
público interessado

3 horas 94

TOTAL 15 horas 337
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5 – NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO – NEPEL

Estudos, pesquisa e publicações

Atividades Período/Data Contexto Observações

1

Criação 
do Grupo 
de Estudo 
sobre Poder 
Legislativo 
Municipal

5/6 a 
29/11/17

Promover, no âmbito do 
Núcleo de Estudos e Pesquisa 
da ELE, estudo sobre temas 
relevantes do cotidiano 
parlamentar nas casas 
legislativas municipais, 
com o objetivo de fornecer 
subsídios úteis para a gestão 
pública e as boas práticas 
administrativas.

Integraram o grupo 
de estudos, além dos 
coordenadores, Antônio 
José Calhau de Resende 
e José Alcione Bernardes 
Júnior, os servidores  
Alexandre Bossi Queiroz,  
Aline Martins Ribeiro 
Tavares Rezende,  Bernardo 
Motta Moreira, Cynthia 
Vasconcelos Porto França, 
Daniel Alonso Sotomayor 
Olivares, David Oliveira Lima 
Rocha, Fernanda Machado 
Freitas, Frederico da Cruz 
Vieira de Souza,  Jacqueline 
Passos da Silveira, Leandro 
Ribeiro Negreiros, Maria 
Isabel Gomes de Matos, 
Nilson Vidal Prata e Welder 
Antônio Silva.

2

Lançamento do 
Livro – Estudo 
sobre Poder 
Legislativo 
Municipal

15/12/17

A obra coletiva, elaborada 
por vários servidores da 
Assembleia de Minas 
integrantes do grupo de 
estudos Poder Legislativo 
Municipal, criado no âmbito 
do Nepel, tem por objetivo 
capacitar e qualificar os 
vereadores e servidores 
públicos para o exercício 
de suas atividades, com 
ênfase na importância do 
Poder Legislativo no Estado 
Democrático de Direito e na 
participação cidadã como 
critério legitimador das 
decisões do poder. O livro 
traz 12 artigos de autoria dos 
membros do grupo. 

A publicação está disponível 
em versão impressa e 
eletrônica. A edição digital 
está disponível no Portal da 
ALMG.
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Atividades Período/Data Contexto Observações

3

Lançamento do 
Livro – Direito 
parlamentar: 
discussões 

30/11/17

A obra surge em um contexto 
de crise da representação 
política e da democracia 
representativa, em que se 
verifica uma retração do 
Legislativo e um avanço do 
Judiciário sobre esferas onde 
a vontade popular deveria 
prevalecer. Tais circunstâncias 
apontam para a necessidade 
de retomada, pelo Legislativo, 
do espaço que lhe é devido, 
a partir de marcos teóricos 
que preconizam a contenção 
judicial e a valorização das 
instâncias democráticas 
que representam os anseios 
populares.

Coordenada por José 
Alfredo Baracho Júnior 
e por Bruno Cláudio 
Penna Amorim Pereira, a 
publicação foi prefaciada 
pelo Secretário-Geral da 
Mesa da ALMG, Guilherme 
Wagner Ribeiro. A obra 
reúne trabalhos de Álvaro 
Ricardo de Souza Cruz, 
Bonifácio José Suppes de 
Andrada, José Adércio Leite 
Sampaio, Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, Maria 
Coeli Simões Pires, Maria 
Fernanda Pires de Carvalho 
Pereira, Peter de Moraes 
Rossi e Roberto Sorbilli.

4

Lançamento da 
edição Nº 29 
do Cadernos 
da Escola do 
Legislativo

22/2/17

Publicação da ELE/ALMG que 
se propõe a ser um espaço 
de divulgação de reflexões 
sistemáticas que contribuam 
para o aperfeiçoamento das 
instituições públicas, em 
especial das casas legislativas. 

Os Cadernos da Escola do 
Legislativo são editados 
em versão impressa e 
eletrônica – disponível no 
Portal da ALMG

5

Lançamento da 
edição Nº 30 
do Cadernos 
da Escola do 
Legislativo

2/6/17

Publicação da ELE/ALMG que 
se propõe a ser um espaço 
de divulgação de reflexões 
sistemáticas que contribuam 
para o aperfeiçoamento das 
instituições públicas, em 
especial das casas legislativas. 

Os Cadernos da Escola do 
Legislativo são editados 
em versão impressa e 
eletrônica  – disponível no 
Portal da ALMG

6 Lançamento do 
Jogo MinasQuiz 20/9/17

Jogo educativo da ALMG, de 
identificação do nome de 
municípios mineiros a partir 
de dicas textuais e imagens. 
O jogo busca despertar nos 
participantes o interesse em 
conhecer as cidades mineiras 
e incentivar a maior integração 
e o intercâmbio entre as 
cidades, fortalecendo os laços 
de identidade entre elas.

O jogo, para smartphones 
e tablets, está disponível 
no Google Play e na 
Apple Store. A primeira 
versão lançada contém 53 
municípios.
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Atividades Período/Data Contexto Observações

7

Lançamento 
da publicação 
“Vamos falar 
sobre… “, do 
Parlamento 
Jovem de Minas

1º/12/17

A coleção “Vamos falar 
sobre…”, do Parlamento 
Jovem de Minas, é uma 
publicação anual da ALMG, 
cujo objetivo é compartilhar 
estudos e reflexões realizados 
pelas instituições parceiras do 
programa.

O primeiro fascículo 
Educação em Rede: o 
exemplo do Parlamento 
Jovem de Minas, de 
Ruth Schmitz de Castro e 
Fernanda Machado Freitas, 
foi editado em versão 
impressa e eletrônica, 
disponível no Portal da 
ALMG.

8

Participação 
no Comitê de 
Mobilização 
Social pela 
Educação – BH 
e na 9ª Semana 
Paulo Freire

9/3 a 
3/12/2017

A Escola do Legislativo 
participa das reuniões do 
Comitê de Mobilização 
Social – BH ao longo do ano. 
Em 2017 o tema Gestão 
Democrática e Participativa 
foi o eixo condutor das ações 
do Comitê.

A ELE participou da 
realização de entrevistas 
com representantes do 
colegiado escolar da rede 
pública de ensino; da pré 
conferência municipal de 
educação; da promoção 
da Roda de Conversa 
“À luz de Paulo Freire: 
gestão democrática e 
participativa”, atividade 
integrante da Ação Cultural 
para a liberdade – Semana 
de comemoração ao 96º 
aniversário de Paulo Freire, 
em setembro.
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