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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais tem empreendido um esforço, desde meados
da década de 1990, para ampliar a abrangéncia de
suas ações por todo o Estado, garantindo ainda,
em todas elas, espaços para a participação direta
da sociedade na discussão e na elaboração de
proposições legislativas. É um esforço sem trégua,
que tem trazido resultados extremamente positivos
para a atuação do Parlamento mineiro, enriquecendo
e conferindo legitimidade às decisões que aqui são
aprovadas.

Em 2006, a Assembléia de Minas promoveu, em
parceria com várias entidades da sociedade civil e
órgãos de governo, 26 eventos institucionais, que
incluíram ações de interiorização, para debater e
identificar oportunidades de atuação do Legislativo
sobre diversos temas, como segurança pública,
assistência social, meio ambiente, políticas para as
mulheres, orçamentos estadual e federal.

Abertas à participação popular, as comissões da
Assembléia Legislativa promoveram também várias
atividades em 2006, reafirmando seu papel de
legítimo e privilegiado espaço de interlocução do
Legislativo mineiro com a sociedade. As 17 comissões
permanentes e as comissões temporárias e temáticas
ouviram 2.486 convidados, promovendo um total de
778 atividades, entre reuniões especiais, ordinárias,
extraordinárias, visitas e audiências na Capital e em
diversas regiões do Estado.

Ao analisarmos o relatório de atividades da Escola
do Legislativo da Assembléia de Minas referente ao

exercício de 2006, confirmamos igual empenho,
demonstrando uma sintonia fina de diretrizes com
aquelas traçadas pela Mesa da Assembléia para a
atuação parlamentar.

Além da capacitação dos servidores do Legislativo
estadual, que é uma de suas prioridades, a Escola do
Legislativo promoveu em 2006 mais de 170 horas de
atividades de ensino e de formação política em
diversos municípios mineiros, atendendo um público
de vereadores e assessores do Legislativo municipal
de 1.249 pessoas.

Em atividades abertas ao público externo, foram
realizadas mais de 500 horas de atividades, para um
público de 1.315 participantes. As ações do Programa
de Educação para a Cidadania, destinadas aos
estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior,
somaram mais de 350 horas, atingindo um público
superior a 6 mil estudantes.

Todo esse esforço, fundamental para a formação
política do cidadão, contribui-lhe para qualificar a
participação e tornar-lhe mais efetivas as intervenções
nos debates e nas iniciativas do processo de
elaboração legislativa. Em 2007, a Escola do
Legislativo deverá manter esse mesmo empenho nas
suas ações de interiorização, podendo contar ainda
com a parceria adicional do Centro de Apoio às
Câmaras, setor recém-criado pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais
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Uma construção
coletiva

Em 2006, mais do que anteriormente, as atividades da
Escota do Legislativo foram concebidas, planejadas e
desenvolvidas com o apoio de outros setores da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. O envolvimento crescente de
toda a Casa na tarefa de pensar a Escola, de identificar ações
possíveis e necessárias para o aprimoramento do trabalho
desenvolvido no Parlamento Estadual pode ser identificado
nos dados apresentados neste relatório. Contudo, a dedicação,
o entusiasmo e o compromisso de todos os setores da
Assembléia com o trabalho de construção e reinvenção da
cidadania que a Escola empreende diariamente não poderiam
ser expressos em tabelas ou simplesmente nos grandes
números aqui relatados.

Por isso, escolhemos apresentar, juntamente com os
números e os resultados do ano, imagens e falas recolhidas
do Parlamento Jovem 2006, em suas duas edições do ano,
envolvendo universitários e estudantes do ensino médio. São
recortes de uma atividade que reflete a sinergia institucional,
a confluéncia de ideais e de projetos, o misto de esforço e
de prazer encontrados nas ações que buscam, sobretudo, o
bem comum. Retrata também a capacidade da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais de estabelecer parcerias fecundas,
como esta com a PUC Minas, de abrir-se ao novo, à juventude,
ao inesperado.

A visão da responsabilidade compartilhada em ações
concretas, o registro do trabalho diuturno realizado com
paixão e seriedade e a expressão estampada nas faces, nos
gestos e nas palavras daqueles que participaram do projeto
da Escola do Legislativo em 2006 poderão retratar um pouco
do que pode ser feito quando Parlamento e Sociedade,
técnicos e políticos, professores e estudantes resolvem trilhar
juntos o caminho fascinante do fortalecimento dos ideais
democráticos e das ações de cidadania.

Ruth Schmitz de Castro
Coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo
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O ano de 2006 foi mais uma jornada durante a
qual a Escota do Legislativo buscou, por meio de suas
atividades, ajudar a Sociedade e o Parlamento mineiros
na consolidação e no fortalecimento de uma relação
cada vez mais democrática. Para tanto, desenvolveu
uma série de programas, projetos e ações coerentes
com seus quase 15 anos de reflexão e de trabalho,
materializando os ideais que norteiam a construção
da cidadania, da participação e do bem comum.

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

EXERCÍCIO 2006

Atividades para o público interno
Com o objetivo de proporcionar o aprimoramento

do profissional que atua no Parlamento, a Escola do
Legislativo, em 2006, consolidou a tendência,
crescente nos últimos anos, de oferecer atividades de
capacitação cada vez mais afinadas com as
necessidades específicas dos diversos setores da
Assembléia.

Sem deixar de oferecer ao seu corpo de servidores
oportunidades de reflexão acerca dos princípios
norteadores da Administração Pública e de buscar
manter o debate sobre dilemas e perspectivas que se
entrelaçam nas relações democráticas, a Escola
avançou em termos de planejamento. Conseguiu
refinar a sistemática de identificação e planejamento
de suas demandas, conciliando, ainda mais que nos
anos anteriores, a qualidade das ofertas, a pertinência
dos conteúdos e a aplicabilidade dos conhecimentos
construídos ao Longo das atividades que ofereceu.
Isso só foi possível porque o desafio de pensar a
educação no contexto do Parlamento foi assumido
por diversos setores da Casa que, juntamente com a
equipe da Escota, conceberam, planejaram, organizaram
e executaram as 39 diferentes ações de capacitação
interna ofertadas no ano.

Essas ações se desdobraram em 85 atividades, entre
cursos, palestras, eventos e oficinas, em um total de
1.387 horas e de 2.187 participantes, conforme
detalhado nos quadros anexos.
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Tais resultados demonstram não apenas o
compromisso da Escola do Legislativo com a diretriz
institucional de promover a capacitação e o
desenvolvimento dos servidores da Assembléia, como
também um avanço em sua atuação, na medida em
que busca, cada vez mais, atender às especificidades
dos diferentes setores, cargos, atribuições e áreas de
atuação profissional na instituição.

Destacaram-se, no ano, em termos de atividades
de capacitação interna:

• as 56 atividades de ensino voltadas para o
atendimento de demandas especificas de diversos
setores, perfazendo um total de 574 horas e contando
com a participação de 1.233 servidores;

• a oferta de cursos e palestras relacionados com
a dinâmica do processo eleitoral, contemplando cerca
de 250 participantes, entre servidores de gabinetes
parlamentares, militantes partidários, jornalistas da
ALMG e de outros órgãos, e o público em geral;

• a continuidade do Programa de Atualização em
Poder Legislativo e Administração Pública, que reuniu
686 servidores nas 8 palestras oferecidas ao longo do
ano e mantiveram em foco temas obrigatórios para a
ação refletida e consciente do servidor público, sempre
em sintonia com as diretrizes do Parlamento a serviço
da sociedade;

• o Curso de Formação Introdutória à Carreira do
Servidor da ALMG - Cfal -, que em sua terceira edição,
ofereceu 540 horas de treinamento e reflexão aos novos
servidores concursados que ingressaram na Casa;

• a continuidade de oferta do Curso de
Especialização em Poder Legislativo, em parceria com
o Instituto de Educação Continuada - IEC -, da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que,
com a finalização da 8a turma e o início da ga turma,
prossegue proporcionando qualificação e titulação
para parte dos servidores da Casa, de outras esferas
da administração pública e para profissionais de
diversos segmentos da sociedade.

Cabe destacar ainda a Semana do Servidor,
promovida em parceria pela Escola do Legislativo,
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Assessoria de Recursos Humanos, Coordenação de
Cerimonial e Relações Públicas e Gerência-Geral de
Imprensa e Divulgação, que, em sua quinta edição,
trouxe para o público interno a sabedoria de Nuno
Cobra, a graça de Ná Ozetti e a sensibilidade de Eduardo
Aquirio, além de incentivar a produção artesanal do
servidor, com a oferta de oficinas e de espaço para
exposição de produtos, contribuindo para uma maior
satisfação e qualidade de vida no trabalho.

Ressalte-se, finalmente, no âmbito da produção e
gestão de conhecimento institucional, a conclusão,
em 2006, de três projetos de pesquisa desenvolvidos
com o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do
Legislativo - Nepel -, cujos relatórios estão em fase
de edição. Buscou-se ampliar, além disso, a produção
e a dispo ni bi lização de artigos e monografias no Banco
de Conhecimento.

Capacitação Externa
No âmbito externo, a Escola do Legislativo buscou

dar continuidade às suas atividades de apoio aos
municípios mineiros, de intercâmbio com instituições
acadêmicas e com outras escolas de governo, e de
informação de setores da sociedade que se relacionam
com o Legislativo, inclusive por meio das tecnologias
de educação a distância, conforme detalhado nos
quadros anexos.

Em termos do apoio aos municípios, foram
promovidas 14 atividades, entre eventos, cursos e
palestras, em um total de 172 horas e com a
participação de 1.249 pessoas. Destacam-se, nesse
aspecto, os "Encontros com a Política", as ações de
capacitação relacionadas com os "Planos Diretores
Municipais" e a série de encontros realizados em
parceria com a Associação de Vereadores do Estado
de Minas Gerais - Asvemg. Essa linha de atuação da
Escola do Legislativo, coerente com a diretriz
institucional de fortalecimento do processo de
interiorização das ações da ALMG, tende a se

7
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consolidar e aprimorar por meio da parceria com o
recém-criado Centro de Apoio às Câmaras - Ceac.

Das demais atividades dirigidas ao público externo
em 2006, cabe destacar ainda:

• o Seminário "As Reformas do Processo Civil
Brasileiro", promovido em parceria com a Rede de
Escolas de Formação de Agentes Públicos de Minas
Gerais - Reap-MG -, contando com a participação de
um total de mais de 300 servidores da ALMG e de
diversos outros órgãos públicos integrantes da Rede;

• a realização do Workshop "Pensar a Lei - Os
Desafios da Produção Legislativa" e de outras
atividades relacionadas com a Legística - novo campo
de conhecimento que vem se consolidando como
ciência da elaboração legislativa -' em parceria com
a Faculdade de Direito da UFMG e com setores da
Diretoria Legislativa da ALMG;

• a continuidade das ações da Escota do Legislativo
na área de educação a distância, incluindo a
transmissão de 39 videoconferências por intermédio
do Programa Interlegis e a oferta pioneira de curso
sobre "História Política de Minas Gerais", tanto para
servidores da Assembléia quanto para o público
externo, com um total de 59 participantes;

• a produção, por servidores da Casa, como
desdobramento do curso acima mencionado, da
Exposição "Representação Política e Cidadania em
Minas Gerais", que, além de exposta no Corredor
Cultural da Escola do Legislativo e em outros espaços
da ALMG, será objeto de mostras itinerantes em
Câmaras Municipais do interior do Estado.

Importante ressaltar também a continuidade da
participação da Escola na co-produção do Programa
"Memória e Poder", produzido e veiculado pela TV
Assembléia. Também em parceria com a TV Assembléia
foram gravados, editados e posteriormente exibidos
os 4 encontros do projeto "Pensando em Minas", as 8
palestras do Programa de Atualização em Poder
Legislativo e Administração Pública, além de outras
atividades organizadas pela Escola.

8
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Em termos númericos, todo esse trabalho de
capacitação externa traduziu-se em 14 ações, que se
desdobraram em um total de 30 atividades,
representando 690 horas e 2.564 participantes.

Educação para a Cidadania
A Escota do Legislativo, em consonância com a

diretriz institucional de intensificação das ações de
interlocução do Poder Legislativo com a sociedade,
também fortaleceu seu trabalho de preparação da
juventude para a participação política, resultando em
um total de 363 horas de atividades e na participação
de 6.132 estudantes.

Nesse sentido, teve continuidade o programa de
Visitas Orientadas, por meio do qual 4.591 estudantes
dos ensinos fundamental, médio e superior, além de
grupos especiais, tiveram a oportunidade de conhecer
os espaços e a dinâmica de funcionamento do Poder
Legislativo mineiro, em um total de 249 horas de
atividades, equivalentes a 83 atendimentos em 2006,
sendo 48 de escolas públicas e 35 de estabelecimentos
de ensino privados.

Foi realizada ainda a terceira edição do Parlamento
Jovem, com o tema "Ética na Vida Pública e Cidadania",
envolvendo cerca de 120 estudantes de ensino médio
de 8 escolas de Belo Horizonte, além de 20 monitores
do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas São Gabriel,
instituição parceira na manutenção desse projeto. No
período de março a junho de 2006, foram oferecidas
a esse público 11 atividades, representando 891
atendimentos.

Em 2006, o Parlamento Jovem foi também levado
ao interior do Estado, por meio de parceria com o Curso
de Direito da unidade da PUC Minas em Arcos,
contemplando 80 estudantes universitários e alunos
de ensino médio de 4 escolas das cidades de Arcos e
Pains. O tema da edição do Parlamento Jovem Arcos
foi "Educação e Trabalho".

Importante ressaltar aqui a significativa e efetiva
contribuição que diversos setores da Assembléia têm
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emprestado aos projetos de educação para a cidadania
desenvolvidos pela Escota do Legislativo, notadamente no
que se refere ao Parlamento Jovem, razão do sucesso e da
consolidação dessas ações. Destaque-se, nesse sentido,
em especial, o apoio da Diretoria de Comunicação
Institucional e da Diretoria Legislativa da Casa, por
intermédio das Gerências-Gerais de Projetos Institucionais
e de Consultoria Temática, cujos técnicos vêm
acompanhando e enriquecendo o projeto com os saberes
teóricos e práticos que disponibilizam aos participantes.

Em síntese, considerando-se os dados quantitativos
referentes aos diversos programas desenvolvidos, a Escola
promoveu um total de 57 diferentes ações, que se
desdobraram em 209 atividades, representando 2.440 horas
e atendendo um público estimado de 10.883 pessoas.

Tais resultados refletem o esforço empreendido pela
Escola do Legislativo para cumprir o seu papel principal:
constituir-se num espaço privilegiado tanto para a
qualificação dos profissionais que atuam no Parlamento,
dos agentes municipais e dos servidores de outros
setores do Poder Público em conteúdos relativos às
atividades legislativas, quanto para o aprimoramento
dos mecanismos de interlocução com setores diversos
da sociedade, contribuindo para a consolidação dos
processos democráticos e para a construção plena da
cidadania.

Alaôr Messias Marques Júnior
Gerente-Geral da Escola do Legislativo
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CAPACITAÇÃO INTERNA

"Costumamos ver a política como algo ruim, que não presta
para nada. Mas percebemos que a política influi em tudo,

como nas áreas de educação e segurança. Você escolhe quem
vai interferir na sua vida."

Matheus Meireiles Moreira Marques, 16 anos
Aluno do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual Governador Milton Campos
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QUADRO GERAL

Cwso Pieparatorio para EstagiáriosLsagid ios do Procon	?' horas16/01 a 18/01do Procon Assembléia	 Assembléia	 (2 turmas)

Revisão de Catalogação e o	 Servidores da GG de06/02 a 10/02	 20 horasFormato Marc 21	 Documentação e Informação
Treinamento no Sistema Integrado	13/02 a 17102 Servidores da GG de	 52 horasde Biblioteca Pergamum -	 e	Documentação e Informação (10 atividades)
Fases 1 e II (**)	 15/05 a 19/05

Revisão de Procedimentos para

	

	 60 horas06/03 a 19/06 Agentes de SegurançaAgentes de Segurança (**)	 (2 turmas)
Curso de Formação Introdutória à
Carreira do Servidor da ALMG - Cfal 06/03 a 30/10 Novos servidores concursados	540 horas
(**)	 (6 disciplinas)

Formação Introdutória para	 Servidores do gabinete
Gabinete Parlamentar -	 10/03	 6 horasparlamentarDep. Antônio Carlos Arantes
Atualização em Legislação	 Servidores de diversos13/03 a 17/03	 20 horasPrevidenciária	 setores

Painel Eletrônico	 13/03 a 03/04 Servidores da GG de Apoio	12 horasao Plenário

Palestra: Índice Mineiro de	 Deputados, servidores de
15/03	gabinetes parlamentares e	3 horasResponsabilidade Social	 da GG de Consultoria Temática

27/03 a 04/12 Servidores de diversos setores (8 21 horas palestras)

Servidores de gabinetes03/04 a 06/04

	

	 14 horasparlamentares
90 horas

História Política de Minas Gerais	03/04 a 30/06 Servidores de diversos setores (presenciais e
a distância)

Reciclagem para Alimentação das	 Servidores da GG deBases de Dados Normas Jurídicas de 25/04 e 26/04

	

	 8 horasDocumentação e InformaçãoMinas Gerais (NJMG) e Pronunciamentos

Formato Marc Autoridade	03/05 a 05/05 Servidores da GG de	 10 horasDocumentação e Informação

Programa de Atualização em Poder
Legislativo e Administração
Pública (**)

Dinâmica do Processo Eleitoral

17 (*)

13

77 (*)

418 (*)

171 (*)

5

49

9

41

686 (*)

55

14

9

11

(continua)
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24 horas	19

60 horas
(2 turmas)	56 (*)

3 horas	 51

8 horas	 10

24 horas	29 (*)
(2 turmas)

18 horas	21 (*)(2 turmas)

20 horas

12 horas
(2 turmas)

20 horas

32 horas
(2 turmas)

12 horas

15 horas

5 horas
(2 turmas)

18 horas

6 horas
(2 turmas)

23

66

24

64 (*)

20

40

17 (*)

17

24 (*)

(continua)
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Servidores das Gljs de
03/05 a 09/06 Taquigrafia e Publicação e de

Documentação e Informação

29/05 a 03/07 Servidores de diversose
22/08 a 03/10 setores

21/06	Servidores de gabinetes
parlamentares

23/06 e 30/06 Servidores da Procuradoria e
da GG de Consultoria Temática

10/07 a 12/07 Estagiários do Procon
Assembléia

Regimento Interno e Dinâmica do
Processo Legislativo

Atualização em Português:
Noções Relativas á Utilização de
Pronomes e Verbos
Processo Eleitoral -
Prestação de Contas

Atualização em Direito Eleitoral

Curso Preparatório e de Reciclagem
para Estagiários do Procon
Assembléia

08/08 a 10/08 Servidores de gabinetesOficina de Orçamento Público	 e parlamentares22/08 a 24/08

Cerimonial - Uma Reflexão Técnica 18/08 a 22/09 Relações-públicas e
e Prática na Contemporaneidade	 cerimonialistas

Formação Introdutória sobre o 28/08 e 29/08 Estagiários de diversos
Poder Legislativo	 setores
Transcrição da Linguagem Oral - 11/09 a 16/10 Servidores da GG de
Ênfase em Estrutura de Frase	 Taquigrafia e Publicação

Excelência no Atendimento	11/09 a 19/09 Servidores de diversos
setores

Interpretações Regimentais	11/09 a 28/09 Servidores da GG de Apoio
às Comissões

Teorias da Interpretação -
Fundamentos de Significação e de	

11/09 a 29/09 Servidores de diversos
setores

Pragmática
Treinamento para Utilização da	12/09 e 11/10 Servidores integrantes de
Ferramenta Wiki	 Grupos de Trabalho

14/09 a 26/09 Servidores da GG deSistema de Compras	 Material e Patrimônio
Jornalistas das GGs de

Orçamento Público para Jornalistas 19/09 e 22/09 Imprensa e Divulgação e de
Rádio e TV
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Fundos Estaduais	 20109 a 29109 Servidores da GG de
Consultoria Temática

Licitação - Da Contratação à 26/09 a 03/10 Servidores de diversos
Execução	 setores

Programa de Formação Escolar -	 Servidores da ALMG e das02/10 a 15/12Telecurso Ensino Médio (**)	 empresas terceirizadas

Organização e Indexação de	 Servidores das GGs de
Documentos em Base de Dados de	16/10 a 20110 Administração de Pessoal e
Normas Jurídicas	 de Documentação e Informação

Noções da Metodologia de
Servidores de diversosArquivamento de Registros Físicos	16/10 a 20110
setorese Eletrônicos

Servidores das GGs de
Pesquisa no Banco de Dados de	30/10 a 01/11 Administração de Pessoal e
Legislação Mineira	 de Documentação e Informação

Servidores das GGs de
Administração de Pessoal e

Instituições de Direito Público	06/11 a 07112 de Documentação e
Informação

15 horas	 22

9 horas	 21

96 horas
(3 disciplinas)	27 (*)

20 horas	 10

16 horas	 33

12 horas	 6

24 horas	 35

Atualização em Português: Noções
de Regência Verbal e de
Concordância Verbal e Nominal;
Uso de Sinais de Pontuação

Noções de Direito Constitucional e
Administrativo

Noções de Finanças Públicas

07/11 a 07112 Servidores de diversos
setores

Servidores do Centro
13/11
	de Apoio às Câmaras

Municipais - Ceac

Servidores do Centro de
14/11	Apoio às Câmaras

Municipais - Ceac

30 horas	 33

4 horas	 7

4horas	 8

Tolai de partic j panles atendidos, consdeando 50 o soinatorio uo tui lIas, disciplinas ou atividades.
(**) Ações especiais que se desdobraram em diversas atividades, conforme detalhamento a seguir.
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESPECIAIS
1.1 - Treinamento no Sistema Integrado de Biblioteca Pergamum - Fases 1 e II

Módulo de Catalogação/ Consulta	 Servidores da GG de
Livros	 13/02	Documentação e Informação	4 horas	 ii

Revisão dos Principais Campos do	13/02	Servidores da CC de	 4 horas	 7Marc 21	 Documentação e Informação

Módulo de Catalogação! Consulta	14/02	Servidores da CC de	 4 horas	 9
Periódicos	 Documentação e Informação
Módulo de Catalogação! Consulta	14/02	Servidores da CC de	 4 horas	 7Livros e Muttimeios	 Documentação e Informação
Módulo Circulação de Materiais!	15/02 Servidores da CC de	 8 horas	11
Consultas/Usuários	 Documentação e Informação	(2 turmas)

Módulo Parâmetros/Relatórios	
16/02	Servidores da CC de	 4 horas	 7

Documentação e Informação

Módulos Diversos - Revisão e Dúvidas	17102	Servidores da CC de 4 horas	 6
Documentação e Informação

Revisão dos Módulos de	 15/05 e 16/05 Servidores da CC de	 8 horas	 7
Catalogação, Parâmetros e Relatórios	 Documentação e Informação

Módulo de Aquisição	 17/05 e 18/05 Servidores da CC de	
8 horas	 5

Documentação e Informação
Revisão dos Processos e Dúvidas	19/05	Servidores da GG de 4 horas	 7
em Geral	 Documentação e Informação

() Total de participantes atendidos, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas ou atividades.
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

1.2 - Revisão de Procedimentos para Agentes de Segurança

Direitos Humanos	 06/03 e 13/03 Agentes de Segurança
10/03 a 11/03

Eletricidade Básica	 e	Agentes de Segurança
07/04 a 08/04

Noções de Direito	 21/03 e 28/03 Agentes de Segurança
Competência legal  Área de Atuação 04/04 e 11/04 Agentes de Segurança
Noções de Processo Legislativo e	17/04 e 15/05 Agentes de Segurança
Regimento Interno

08/05 a 05/06
Atribuições do Agente de Segurança	e	Agentes de Segurança

16/05 a 19/06

7 horas	 75

11 horas	65

7 horas	 80
7 horas	 71

7 horas	 58

21 horas	69

(*) Total de participantes atendidos, consderarido e o somiono oe Lirinas, uiscpHas ou otividades.

1.3 - Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da ALMG - Cfat

Noções de Documentação,	06/03 a 17/03 Novos servidoresInfomação e Informática para o	e concursadosTrabalho Legislativo	 12/04 a 28/04

27/03 a 31/03 Novos servidoresEstrutura e Funcionamento da ALMG	e concursados
18/08 a 30/10

Poder Legislativo - Aspectos	08/05 a 19/05 Novos servidores
Históricos, SociopoLíticos e Jurídicos	 concursados
Servidor Público, Administração	29/05 a 09/06 Novos servidores
Pública e Sociedade	 concursados
Regimento Interno e Dinâmica do 19/06 a 30/06 Novos servidores
Processo Legislativo	 concursados
Prática Monitorada	 01/01 a 12110 Novos servidores concursados

180 horas 32 (*)(3 turmas)

120 horas
(2 turmas)	31 (*)

60 horas	27

60 horas	27

60 horas	27

60 horas	27

L:u j e	J1C.	00 dti.ocLLies.
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

1.4 - Programa de Atualização em Poder Legislativo e Administração Pública

Processo de interiorizaçao da ALMG

Judiciatização da Política
Legislativo, Informação e
Comunicação

O Poder Legislativo e os Direitos
Humanos
Ética e o Servidor Público

Natureza das Votações nas Casas
Legislativas

A Administração Pública sob a
Ótica do Capital Humano

Cerimonial, Relações Públicas e
Imprensa: Estratégias de
Relacionamento com os Públicos
da Assembléia legislativa

21/03	Servidores de diversos setores	3 holas	 128
15/05	Servidores de diversos setores	3 horas	 96

29/05	Servidores de diversos setores	3 horas	 124

21/08	Servidores de diversos setores	3 horas	 57

04/09	Servidores de diversos setores	3 horas	 70

25/09	Servidores de diversos setores	3 horas	 55

30/10
	Servidores de diversos setores	3 horas	 46

04/12
	Servidores de diversos setores	3 horas	 90

1.5 - Programa de Formação Escolar (Tetecurso Ensino Médio)

Biologia

Química

História

Servidores da ALM( e das
02110 a 15/12 empresas terceirizadas

02110 a 15/12 Servidores da ALMG e das
empresas terceirizadas

02110 a 15/12 Servidores da ALMG e das
empresas terceirizadas

36 horas	 9

16 horas	 9

44 horas	 9
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CAPACITAÇÃO EXTERNA

-- à

"Com a experiência do Parlamento Jovem, temos certeza de
que, sendo cidadãos, possuímos grande poder nas mãos e

podemos, sim, interferir. Temos o direito e o poder do voto."
Roberto Fernanda Machado, 15 anos

Aluna do 1 0 ano do ensino médio do Colégio Batista



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

QUADRO GERAL

Programa de Formação Acadêmica	16/01 a 27101 Servidores da ALMG e	360 horas (*)Especialização em Poder	 e	público em geral	 (2 turmas)	
76

Legislativo (**)	 17/07 a 28/07

Programa de Apoio aos Municípios	 Prefeitos, vereadores e
25/01 a 29/06 servidores do Legislativo e	172 horas	1.249 (*)(**)	

Executivo municipais

Lideranças da Confederação
Formação Política para Lideranças	15/03 a 17/03 Nacional dos Trabalhadores	18 horas	 66Sindicais	 na Indústria

Servidores da ALMG,
(*)Pensando em Minas (**)	 30/03 a 22111 universitários, professores e	12 horas	306(4 palestras)público em geral

Servidores de diversos
Atualização em Legislação	03/04 a 07/04 órgãos da Administração	20 horas	 43Previdenciária	 Pública Estadual

Dinâmica do Processo Eleitoral	24/04 a 27/04 Militantes partidários e	14 horas	 157público em geral

Servidores da ALMG e deAs Reformas do Processo Civil	25/05 e 26/05 outros órgãos integrantes	13 horas	 316
Brasileiro (***)	 da Reap-MG

Alunos do Curso de
Palestra: O Servidor Público e a	14/06	Especialização em Poder	3 horas	 50
Ética	 Judiciário (Escola Judicial

TJ MG)

Palestra: Legislação Eleitoral e	20/06	Jornalistas da ALMG e de	3 horas	 131
Comunicação	 outros órgãos públicos

História Política de Minas Gerais:	04/09 a 24/11 Público em geral	 45 horas	 45(a distância)Uma Introdução Crítica

Integrantes do ConselhoAcompanhamento do Processo	23/10 a 08/11 de Assuntos Legislativos	12 horas	 9
Legislativo	 da Fiemg

Servidores dos legislativos
Pensar a Lei - Os Desafios da	 06/11	e Executivos estadual e	7 horas	 119
Produção Legislativa (****)	 municipal, professores e

alunos de Direito
(continua)
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RELATORIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

Técnica Legislativa

Redação Oficial

09/11 a 17/11

20111 a 27111

Servidores da Secretaria de
Estado de Saúde

Servidores da Secretaria de
Estado de Saúde

12 horas	 24

9 horas	 23

(*) Total de participantes atendidos, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas ou atividades.
(**) Ações especiais que se desdobraram em diversas atividades, conforme detalhamento a seguir.
(***) Seminário promovido pela Rede de Escotas de Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais - Reap-MG.
(****) Workshop promovido em parceria com a Faculdade de Direito da LJFMG.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESPECIAIS

2.1 - Programa de Formação Académica - Especialização em Poder Legislativo

Especialização em Poder
Legislativo - Turma 8

Especialização em Poder
Legislativo - Turma 9

16/01 a 27101 Servidores da ALMG e
e 17/07 a 28/07 público em geral

16/01 a 27101 Servidores da ALMG e
e 17/07 ?8/07 púdico em qeral

180 horas (*)	29

180 horas (*)	47

() Carga horária ministrada durante o ano de 2006.
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25/01	Vereadores e lideranças
comunitárias

Vereadores e servidores dos
09/03 e 10/03 Legislativos e Executivos

municipais

Prefeitos, vereadores e
20/04 a 21/06 servidores dos Legislativos

municipais

2 horas	60 (*)

11 horas	86

67 horas	430

RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

2.2 - Programa de Apoio aos Municípios

Orçamento Público: lima
Abordagem da Execução na Visão
do Legislador - Itaúna
1 Curso de Capacitação para
Agentes Políticos da Microrregião
do Médio São Francisco - Pirapora

1 1 Encontro do Legislativo
Municipal e Sociedade Organizada
- Governador Valadares, Viçosa,
João Pinheiro e Arcos (*1)

Plano Diretor Participativo e
Desenvolvimento Municipal:
Papel do Legislativo - Extrema

26/04 e 27/04 Vereadores	 14 horas	25

Plano Diretor Participativo e	 Prefeitos, vereadores,
Desenvolvimento Municipal -	31/05	escolas, sociedade civil e	14 horas	90 (*)
Manhumirim	 lideranças locais
1° Fórum de Agentes Políticos da	 Prefeitos e vereadores da
Zona da Mata - Muriaé	 07/06 e 08/06 região	 10 horas	50 (*)

Encontros com a Política -	
Prefeitos, vereadores,

Guaranésia	
28/06 e 29/06 servidores municipais e	16 horas	28

lideranças locais

Regime de Previdência Municipal -	
Conselheiros do Fundo de

Visconde do Rio Branco	 14/09	Previdência e servidores	3 horas	30 (*)
públicos municipais
Vereadores, lideranças

Encontros com a Política - Bonfim	05/10 a 07/10 comunitárias, professores e	13 horas	350 (*)
estudantes

Plano Diretor Participativo e	 Prefeitos, vereadores,
Desenvolvimento Municipal -	26/10	lideranças locais, entidades	12 horas	50 (*)
Alto Caparaó	 da sociedade civil

Encontros com a Política -	
Prefeitos, vereadores,

06 e 07/12	lideranças locais, entidades	10 horas	50 (*)
Ipatinga	 da sociedade civil

(*) Público estimado.
(**) Série de encontros regionais promovidos em parceria com a Associação de Vereadores do Estado de Minas Gerais - Asvemg.
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

07/06

31/08

2.3 - Pensando em Minas

O Direito e a Defesa do Meio
Ambiente

O Novo Arranjo Político na América
Latina e as Eleições no Brasil

A Reforma Política no Brasil

Servidores da ALMG,
universitários, professores e
público em geral
Servidores da ALMG,
universitários, professores e
público em geral
Servidores da ALMG,
universitários, professores e
público em geral

3 horas	130

3 horas	 58

3 horas	 77

DATA/PERÍODO

30/03

Presidencialismo de Coalizão e	 Servidores da ALMG,
Sucesso Presidencial na Esfera	22111	universitários, professores e	3 horas	 41
Legislativa - 1990-2004	 público em geral

t;1fl	 _p1r
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EDUCAÇÃO PARA A

CIDADANIA
-

"Leio jornal, desde os 12 anos, mas não tinha a formação
política de agora, depois de ter participado do projeto. Essa
formação é para o resto de nossas vidas. Este ano eu já voto;

tirei meu titulo de eleitor no dia 8 de janeiro, quando
completei 16 anos."

Etien Márcia Vieira, 16 anos
Aluna do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Guilherme Azevedo Lage



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEG!SLA1IVO/2006

QUADRO GERAL

Escolas e estudantes dos ensinos
Visitas Orientadas (**)	 06/03 a 30/11	 249 horas

fundamental, médio e superior

Estudantes de oito escolas de

Parlamento Jovem 2006 (**)	
10/03 a 09/06 ensino médio de Belo Horizonte	66 horas

e do Curso de Ciências Sociais
da PUC São Gabriel

Estudantes de quatro escolas de
Parlamento Jovem Arcos (**)	17/04 a 21111 ensino médio de Arcos e Pains e	43 horas

do Curso de Direito da PUC Arcos

Parlamento Jovem 2007 - Curso	 Estudantes do Curso de Ciências04/10 e 05/10	 5 horas
Preparatório para Monitores	 Sociais da PUC São Gabriel

(*) Total de participantes atendidos, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas ou atividades.
(**) Ações especiais que se desdobraram em diversas atividades, conforme detalhamento a seguir.

4.591 (*)

890 (*)

632 (*)

19

DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESPECIAIS
3.1 - Visitas Orientadas

3 1 Grau	 20/03 a 30/11	Estudantes universitários

Estudantes da 8 série do
Da 8 série ao Ensino Médio	06/03 a 30/11 ensino fundamental e do 1 0 , 20

e 30 anos do ensino médio

Ensino Fundamental	 06/04 a 30/11 Estudantes da 4 a a 7 a séries do
ensino fundamental

Turmas Especiais	 01/06 a 30/10 Adolescentes atendidos por
programas sociais

30 horas	665

48 horas	839

159 horas	2.744

12 horas	343
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

Parlamento Jovem
0I
	 -.-

' -	 &	 J

"O que eu quero mais com o Parlamento Jovem é discutir,
mostrar a minha opinião, ouvir o que os outros têm a dizer."

Arnóbio Morellix, 16 anos
Aluno do 1 0 ano do ensino médio da ETFG Sebrae

3.2 - Parlamento Jovem 2006

Lançamento do Parlamento Jovem 2006
Oficina de Funcionamento da
Consultoria
Visitas Orientadas à ALMG
Mesa de Debates
Oficina de Funcionamento da GPI
Oficina de Redação
Revisão de Texto do Documento-Base
Oficina de Teatro
Reunião com Coordenadores dos
Subgrupos
Oficina com o Coordenado r-Gera L
Reunião dos Grupos de Trabalho
Revisão do Texto-Base
Sessão do Parlamento Jovem 2006
Revisão do Documento Final

10/03	Participantes do PJ 2006

27/03	Participantes do P3 2006

29/03 a 19/04 Participantes do P3 2006
31/03	Participantes do P3 2006
17/04	Participantes do P3 2006
25/04	Participantes do P3 2006
15/05	Participantes do P3 2006
19/05	Participantes do P3 2006

22/05	Participantes do P3 2006

25/05	Participantes do P3 2006
30/05	Participantes do P3 2006
01/06	Participantes do P3 2006
02/06	Participantes do P3 2006
09/06	Participantes do P3 2006

4 horas	200

3 horas	 18

18 horas	160
4 horas	130
3 horas	 9
4 horas	 29
4 horas	 (*)

3 horas	100

2 horas	 10

4 horas	 (*)

4 horas	118
4 horas	 (*)

5 horas	116
4 horas	(*)

(*) Atividade interna.
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3.3 - Parlamento Jovem Arcos

17/08	Participantes do P3 Arcos
Estudantes do Curso de

21/08 e 22/08 Direito da PUC Arcos e
vereadores de Arcos e Pains

30/08	Participantes do P3 Arcos
30/08	Participantes do P3 Arcos

27/09	Estudantes do Curso de
Direito da PUC Arcos

Oficina de Funcionamento da	 27/09	Estudantes do Curso de
Consultoria	 Direito da PUC Arcos

Oficina de Redação	 04/10	Participantes do P3 Arcos
Oficina de Teatro	 07/11	Participantes do P3 Arcos

Reunião dos Grupos de Trabalho	 16/11	Participantes do P3 Arcos

Ptenária Final	 17/11	Participantes do P3 Arcos

Lançamento do Parlamento Jovem Arcos

Curso de Formação para Monitores e
Vereadores

Visita Orientada à ALMG

Mesa de Debates

Oficina de Funcionamento da GPI

4 horas	100

12 horas	30(2 turmas)

3 horas	 80
4 horas	 80

3 horas	 11

3 horas	 11

4 horas	 80
3 horas	 80

3 horas	 80
4 horas	 80
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"A participação no Parlamento Jovem desenvolve uma
visão crítica sobre o processo legislativo e sobre as

dificuldades na construção de uma lei, buscando um objetivo
social, e não particular."

Érika Braga Justo
Professora de Direito da ETFG Sebrae



RELATORIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

Projetos de Pesquisa

O controle de constitucionaLidade peVeotiVo lia - Manha Horta Simões (GCT)
ALMG
Análise comparativa entre os Regimentos
Internos da ALMG e da Câmara dos Deputados - - Guilherme Wagner Ribeiro (GCT)
regimes de discussão e votação

- Início: 2002
- Situação: Concluído (2006)

- Início: 2002
- Situação: Em execução

- Jorge Aurélio Põssa Filho (GID)

Política de comunicação em tempos de crise:
- Maria Lúcia de Azevedo (Dep. Edson

- Início: 2002Rezende)
o caso da ALMG - Fabiana de Oliveira (GID)	 - Situação: Em execução

- Adriana C. Renan (GTV)

A modernidade no discurso parlamentar:	- Maria Elisabete G. Santos (ELE)	- Início: 2002
a Assembléia e os Anos JK	 - Maria Beatriz G. Santos (GCT)	- Situação: Em execução

- Alexandre Bossi Queiroz (GCT)	- Início: 2003Avaliação do capital intelectual das páginas WEB - Sheyla A. Brito MelIo (GDI)	- Situação: Concluído (2005)das Assembléias Legislativas	 - Fabíola Beatriz R. F. Cohen (GID)

Água, energia elétrica e cultura: o caso Irapé -

	

	 - Início: 2003- Márcio Roberto Alves dos Santos (ELE)
uma contribuição à ação político-parlamentar

	

	 - Situação: Concluído (2005)
- Márcio Roberto A. Santos (ELE)

A transposição do Rio São Francisco:	 - Maria Elisabete G. Santos (ELE)	- Inicio: 2003
uma análise histórica e socioambiental (*)	- Maria Beatriz G. Santos (GCT)	- Situação: Concluído (2006)

- Mônica Meyer (UFMG)

- Neide Maria de Souza (CSA)A atuação legislativa como reflexo da	- Joel Cezar Neto (GSI)	 - Início: 2004representação regional - um estudo sobre a	- Orientador: Sabino José Fortes Fleury - Situação: Em execuçãolegislatura mineira de 1995/99	 (GCT)

De: eleitor(a) para: representante legislativo -
Desejos, sonhos, devaneios de eleitores mineiros - Eliane Aparecida Carneiro Moreira	- Início: 2004
que, legislatura após legislatura, confiam	(Gab. Dep. Sargento Rodrigues)	- Situação: Concluído (2006)
esperanças e expectativas a deputados estaduais

- Alexandre Bossi Queiroz (GCT)
Elaboração de um guia para aperfeiçoamento de - Daniele Lara Nicácio (GSI)	 - Início: 2004
sites legislativos estaduais	 - Maria José C. Teixeira (GSI)	- Situação: Em execução

- Juliana Franca Scavazza (GCT)

() Projeto com financiamento da Fapemig - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
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"Com o Parlamento Jovem, saímos do campo da teoria,

quando fa(.amos de democracia em sala de aula, e vamos para
a realidade. Não ficamos apenas no níveL, da abstração."

Carta Regina de Miranda, 19 anos
Estudante do 2 1 período de Ciências Sociais, monitora

Ilílil,

Representação Política e Cidadania em Minas Gerais (catálogo da exposição)	 20109
Ficções do Brasil - Conferências sobre Literatura e Identidade Nacional	 05112



Escola do Legislativo
Um projeto em evolução
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

No início dos anos 1990, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais passou por uma ampla reestruturação
administrativa, abrangendo, entre outras iniciativas, o
desenvolvimento de um programa de educação continuada
do corpo técnico da Casa.

A criação da Escola do Legislativo, em julho de 1992, foi
inspirada nesse processo e, em menos de um ano, sua
estrutura estava pronta para dar início às atividades. A partir
de fevereiro de 1993, a Escola do Legislativo tornava-se
responsável por criar, para os servidores do Legislativo
mineiro, as oportunidades de capacitação, aperfeiçoamento
e atualização, nas áreas de interesse e de atuação da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Ao longo de sua existência, a Escola do Legislativo buscou
aprofundar suas ações de ensino para garantir a continuidade
da formação dos servidores do Legislativo estadual. Ao mesmo
tempo, procurou avançar por novos caminhos, derrubando
os muros de um centro convencional de treinamento, para
abrigar uma programação voltada para a formação integral
dos membros e servidores do Legislativo mineiro e para a
formação técnica e política de agentes públicos,
especialmente dos legislativos municipais.

A Escola passou a atuar ainda na criação, sistematização
e difusão de conhecimento técnico especializado na área
legislativa por meio do estímulo a pesquisas, produção de
publicações e manutenção de um "banco de conhecimento"
institucional, disponível para consulta na home page da
Assembléia Legislativa (www.almg.gov.br ).

A Escola do Legislativo incorporou ainda, entre suas
atribuições, a responsabilidade pela implantação de
programas de formação política e de educação para a
cidadania destinados às lideranças políticas e comunitárias,
estudantes, profissionais de diversas áreas, organizações da
sociedade civil e ao cidadão que busca complementar sua
formação e aprimorar sua participação na construção de uma
sociedade democrática, justa e igualitária.
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2006

Áreas de	No âmbito da estruturação temática, a Escota do Legislativo
atua em oito grandes áreas-núcleo, em torno das quais

Conhecimento organizam-se o conhecimento e as competências construídas
e dispo nibilizadas em uma instituição Legislativa.

São elas:
• Jurídica e de Administração Pública
• Lingüística
• de Elaboração Legislativa
• de Comunicação e Informação
• de Políticas Públicas
• de Desenvolvimento Psico-Funcional
• Histórico-Filosófica e Cultural
• Político-Parlamentar

Áreas e Programas
1 - Capacitação Interna

A Escola do Legislativo é responsável pelas ações de
capacitação interna dos membros e servidores do Poder
Legislativo estadual. O atendimento é feito a partir de
demandas dos setores e da identificação de oportunidades
de capacitação que contribuam para o aprimoramento do
exercício profissional dos servidores e do próprio
funcionamento da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Programas

1.1 - Apoio ao Parlamentar
Programa de informação e atualização dos parlamentares,

abordando conteúdos das diversas áreas de conhecimento
relacionadas ao Poder Legislativo, e desenvolvimento de
atividades que contribuam para o aprimoramento da prática
político-parlamentar. Inclui ainda uma programação específica
de recepção aos deputados no início de novas legislaturas.

1.2 - Formação Continuada
Programa de qualificação e atualização técnico~

administrativa dos servidores do quadro permanente e das
assessorias parlamentares.

1.3 - Formação Acadêmica
Programa desenvolvido em parceria com instituições

mineiras de ensino superior, de caráter acadêmico-
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profissional, em nível de pós-graduação, destinado à
especialização de servidores da instituição e de públicos
externos, direta ou indiretamente ligados à realidade dos
poderes públicos, principalmente, do Poder Legislativo.

1.4 - Formação Gerenciat
Programa de capacitação e aprimoramento técnico-

comportamental de servidores que ocupam cargos e funções
de direção e assessoramento.

1.5 - Formação Escolar
Programa de atendimento às demandas de escolarização

básica de servidores, nos níveis fundamental e médio, por
meio da oferta de Telecurso, em parceria com o Sistema Fiemg.

1.6 - DesenvoLvimento Psico-FuncionaL
Programa de preparação dos servidores para o

desenvolvimento de competências comportamentais que
reflitam no seu aprimoramento individual e na melhoria das
relações interpessoais, contribuindo para a melhor qualidade
de vida dos servidores e do ambiente de trabalho.

2 - Capacitação externa
A Escola do Legislativo oferece cursos, palestras e

conferências, em áreas temáticas de interesse e atuação do
Poder Legislativo, dirigidos para segmentos específicos da
sociedade ou abertos ao público em geral.

Programas

2.1 - Apoio aos Municípios
Programa de qualificação e atualização de agentes

políticos e técnicos de Câmaras e Prefeituras Municipais nas
áreas de conhecimento relacionadas ao Poder Legislativo. As
atividades são desenvolvidas na Capital ou nos próprios
municípios, em parceria com órgãos e organizações locais
da sociedade.

2.2 - Apoio Interinstitucional
Programa de apoio à capacitação de servidores e técnicos

de outras instituições públicas nas áreas temáticas de atuação
do Poder Legislativo. O atendimento é feito a partir de
demandas e em parceria com as instituições solicitantes.
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2.3 - Educação a Distância - Apoio Intertegis
Inclui atividades de ensino e reflexão a distância,

utilizando as novas tecnologias educacionais. Além de
iniciativas próprias, a Escola do Legislativo mantém, nessa
área, uma parceria com o Programa Intertegis, desenvolvido
pelo Senado Federal, em vários projetos, como cursos a
distância, videoconferências e outros eventos.

2.4 - Formação Política
Esse programa inclui atividades e eventos abertos ao

público em geral ou direcionados a determinados segmentos
da sociedade, com o objetivo de transmitir informações e
estimulara reflexão acerca de questões relacionadas à atuação
dos poderes públicos, em especial do Poder Legislativo, bem
como sobre as formas de organização e participação política
da sociedade.

3 - Pesquisa e Reflexão
Programa de fomento, apoio e divulgação de iniciativas

dos servidores da Assembléia de Minas nas áreas de estudo e
pesquisa sobre o Poder Legislativo.

Programas

3.1 - Estudo e Pesquisa
O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo

- Nepel -, instituído pela Portaria n° 1212002, destina-se a
estimular a produção, a sistematização, o registro e a
divulgação de conhecimentos relevantes para o
aprimoramento das ações do Poder Legislativo dentro das
seguintes linhas temáticas:

• A democracia representativa e os instrumentos de
participação do povo

• O estado-membro no contexto do federalismo brasileiro
atual

• O Poder Legislativo e sua relação com os demais Poderes
e funções do Estado, com a iniciativa privada e com as
organizações não-governamentais

• A prática político-parlamentar do Poder Legislativo
estadual e de seus membros
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3.2 - Pensando em Minas
Programa de palestras destinadas à divulgação,

apresentação e debate de teses, dissertações, pesquisas e
trabalhos técnicos feitos por servidores da Assembléia, além
de produções acadêmicas sobre o Poder Legislativo ou a
política, elaboradas em cursos de pós-graduação de
universidades mineiras.

3.3 - Gestão do Conhecimento
Programa voltado para a identificação, registro, organização

e disponibilização de informações sobre competências,
conhecimentos e produção técnica de servidores da própria
Assembléia Legislativa, especialmente por meio do Banco de
Conhecimento e da edição de publicações.

4 - Educação para a cidadania
O Programa de Educação para a Cidadania tem como objetivos

promover a maior aproximação entre a Assembléia Legislativa e
a sociedade e contribuir para a formação política dos cidadãos.

Programas

4.1 - Visitas Orientadas
A Escota do Legislativo coordena o programa de visitas

orientadas à Assembléia para estudantes de escolas públicas
e particulares, além de grupos de terceira idade e alunos
com necessidades especiais. As visitas são agendadas de
acordo com o jfjj do grupo, e o agendamento é formalizado
por professor ou responsável pela turma visitante, por meio
de carta, fax, e-mail ou formulário on-line.

4.2 - Conexão Assembléia
O Conexão Assembléia é uma parceria com instituições

mineiras de ensino superior em projetos e ações de educação
para a cidadania e formação política.

4.3 - Parlamento Jovem
O projeto Parlamento Jovem é fruto da parceria entre a

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por intermédio da Escola
do Legislativo, e do Curso de Ciência Sociais da PUC Minas São
Gabriel. Seus objetivos são os de propiciar aos jovens estudantes
universitários e do ensino médio um espaço para reflexão sobre
o papel do Poder Legislativo estadual e a importância da
participação política em uma sociedade democrática.
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5 - Publicações

Í	ASSEMBLEIA LEGISLA uVA
Do

ESTADO DFMINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NAL	ÚLTIMA DATA CARIMBADA

A Escola do Legislativo produz e edita publicações, em
meio impresso, audiovisual e eletrônico, dentro de seus diversos
programas e áreas de atuação, como apoio às suas atividades
de capacitação e de educação para a cidadania, bem como
com o objetivo de registrar e disseminar textos e informações
sobre pesquisas e eventos realizados pela instituição.

Principais Publicações por Programa

Capacitação Interna
• Processo legislativo
Apoio aos Municípios
• Manual de Informações Úteis para o Funcionamento
das Câmaras Municipais
• Atualização de Agentes Públicos (curso em vídeo)
Pesquisa e Reflexão
• Cadernos da Escola do Legislativo
• Provocações
• Seminários "Desafios e perspectivas do Legislativo
estadual"
Educação para a Cidadania
• Cartilha Eletrônica
• Urano X Netuno
Formação Política
• Coleção Passo a Passo
• Ciclos de Palestras "Formação Política" 1, II e III (vídeo)
• Ciclo de Palestras "A desconstrução dos direitos no
Brasil" (vídeo)
• Ciclo de Palestras "História política de Minas Gerais e
do Brasil" (vídeo)
• Seminário de Filosofia Política "Os temas da fundação
e da democracia no pensamento político"
Núcleo de Tradução
• Glossário de Termos Parlamentares
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