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A ESCOLA DO LEGISLATIVO
A Escola do Legislalivo, órgão da estrutura administrativa

da Assembléia Legislativo criado em 1992, constitui um espaço
acadêmico-institucional de formação profissional, de reflexão de-
mocrática e de criação, sistematização e difusão de conhecimento
técnico especializado na área legislativa.

PROGRAMAS	E	ATIVIDADES
DESENVOLVIDOS

A Escola do Legislativo mantém programas de cursos e ativi-
dades para os servidores da Assembléia, profissionais de outros
órgãos e entidades e público em geral, desenvolve a pesquisa e o
trabalho científico na área legislativa e organiza publicocões técni-
cas e culturais. Conjuga, assim, realizações nas linhas de ensino,
pesquisa e extensão.

OS DESTINATÁRIOS DOS PROGRAMAS
A estruturo e as ações da Escola do Legislativo estão organi-

zados poro atender aos Deputados e aos servidores da Assembléia
Legislativo, levando-se em conta a diversidade de quadros, fun-
ções e interesses dos alunos e da instituição.

Técnicos de outras instituições, especialmente órgãos
legislativos, podem constituir público dos atividades oferecidas.
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Publicações organizadas pela Escola e eventos técnico-aca-
dêmicos têm destinação mais ampla e variada. Alunos e professo-
res de universidades, instituições de ensino e pesquiso, técnicos de
câmaras legislativas e representantes de entidades de representa-
ção civil constituem, além dos Deputados e dos servidores da As-
sembléia, o público que esses trabalhos pretendem atingir.

A ESTRUTURA
A Escola organizo-se em duas coordenações e uma assesso-

ria: a Coordenação de Ensino (Formação), a Coordenação
de Pesquisa e Extensão e a Assessoria de Análise Prévia.

O suporte às atividades das Coordenações e da Assessoria de
Análise Prévia é prestado pela Secretaria da Escola.

A Coordenação de Ensino
A Coordenação de Ensino aluo na formação técnico-pro-

fissional, em grous variados, dos servidores permanentes do insti-
tuição, oferece aos Deputados informações e atividades de orien-
ta ç ão e aperfei çoamento técnico úteis ao exercício da atividade
parlamentar e promove a capacitação dos servidores de gabinetes
parlamentares.

Em razão da diversidade de seu público, a Coordenação de
Ensino se desdobro em um programa de Formação Permanen-
te, um programa de Especialização, um programo de AtuoU-



zação Parlamentar e um programa de Capacit ação de Ser-
vidores de Gabinetes.

Formação Permanente

O Programa de Formação Permanente está voltado poro os
servidores permanentes da Casa, oferecendo estudos de aper-
feiçoamento do trabalho legislativo em geral.

São objetivos dos estudos de formação permanente:

• oferecer aos servidores do Poder Legislativo um conjunto
de conhecimentos básicos para o exercício de qualquer função den-
tro da Assembléia Legislativa;

• permitir que o servidor interessado em ampliar a sua for-
mação em assuntos legislativos possa voluntariamente fazê-lo, re-
cebendo um reconhecimento formal do seu esforço, depois de com-
pletado um ciclo programado de estudos.

A Formação Permanente compreende três campos de cursos
e atividades: os Estudos Básicos, os Estudos Temáticos e os
Estudos Complementares.

Estudos Básicos

Os Estudos Básicos se compõem de quatro disciplinas que
representam o domínio de conhecimentos mínimos que todo servi-
dor permanente do Assembléia Legislativa deve possuir.



A formação básica deve, idealmente, ser
adquirida nos dois primeiros anos de trabalho do
servidor na Assembléia, como forma de introdução
sístémica ao trabalho e às suas especificidades.

Quando o servidor conclui os Estudos Básicos,
as haras-aulas correspondentes às disciplinas
cursadas são contabilizadas no seu histórico escolar
e contam para a obtenção do Certificado de Estudos
legislativos.

A experiência profissional na Assembléia e o
currículo do servidor podem corresponder aos
Estudos Básicos, em sistema de equivalência
estabelecido pela Escola.

Estudos Temáticos

Os Estudos Temáticos compõem um quadro de formação ober-
lo, que reine estudos em cinco áreas de concentração, conjugan-
do conhecimentos variados, relacionados com as atividades do
Legislativo.
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As áreas de concentração são as
seguintes:

Estudos Jurídicos e Legislativos (EJL): compreendem
estudos jurídicos de modo geral, especialmente o processo
legislativo, matérias legislativas de competência do Estado e
Direito Constitucional;

Estudos de Administração Pública (EAP): abrangem
questões de teoria da administração, de planejamento e gestão
públicos, e a situação das organizações e dos instituições públicas
no mundo contemporâneo;

Estudos Sociopolíticos (ESP): envolvem conceitos teóri-
cos básicos no campo da política, o avaliação, dos pontos de vista
sociológico e histórico, dos relações entre a sociedade e o poder
público, e a discussão orientada sobre problemas e questões das
realidades mineira e brasileira;

Estudos Econômicos, Financeiros e Orçamentários
(EFO): abrangem temas de economia e os relativos á competência
do Poder Legislativo na área de controle e fiscalização financeira e
orçamentária;

Estudos Lingüísticos (ELG): ocupam-se de todo o conhe-
cimento na área de comunicação e expressão escrita.
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As áreas de estudos temáticos constituem um
sistema aberto de formação, que possibilita ao
servidor cursor as disciplinas oferecidas em
programo semestralmente apresentado pela Escola,
desde que atenda às condições e aos pré-requisitos
estabelecidos para cada matéria.

Estudos Complementares

A Formação Complementar procura oferecer ao servidor
matérias de interesse e cultura gerais. Trota-se de atividades não
previstas e não adaptáveis às áreas de estudos temáticos.

As horas-aulas obtidas
com a freqüência o cursos de
Formação tomplementar são
também contabilizadas para a
obtenção do Certificado de
Estudos Legislativos.
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Especialização

A especialização consiste em curso de pós-graduação "lato-
sensu", de caráter acadêmico-profissional, destinado à especiali-
zação de servidores em assessoria técnico-legislativa avançada.

A espedalizaçüo pretende:

- formar assessores de alto qualificação
técnica para o trabalho na área temático-
processual do Legislativo;

- promover a concentração e o sistematização
escrita de conhecimentos técnicos avançados
na área legislativo;

- formar professores especializados paro a
Escola do Legislativo;

- permitir à Escola do Legislativo firmar-se
como centro de referência nacional na
formação de pessoal especializada em
assessoria legislativa.
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Atualização Parlamentar
Considerando as necessidades especificas da área parlamen-

tar, a Escola, em conjunto com outros órgãos da Assembléia, pre-
para atividades de atualização e informação paro os Deputados e
apresenta recursos e oportunidades de ação que facilitem suo atu-
ação parlamentar.

Capacitação de Servidores de Gabinetes
O Programa de Capacitação de Servidores de Gabinetes tem

como objetivo oferecer conhecimentos que contribuam paro me-
lhor atuação legislativo do Deputado e divulgar os recursos coloca-
dos à disposição pela administração. Além disso, visa a criar uni
elo entre o suporte à atividade legislativa disponível na estrutura
da Assembléia e a assessoria direta do Deputado.

É um programo sistemático dedicado a

técnicos e assessores de gabinetes, que leva em

conta as exigências de formação desses

servidores, a periodicidade do mandato e as

áreas de atuação temática dos Deputados

(comissões).
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A Coordenação de Pesquisa e Extensão
A Coordenação de Pesquisa e Extensão se ocupa da realiza-

ção de estudos orientados para os funções legislativas (pesquisa) e

do desenvolvimento de atividades técnico-acadêmicas que aproxi-

mem o parlamento da sociedade.

Juntamente com a Coordenação de Pesquisa e Extensão, a

Coordenação de Ensino atua ainda como colaboradora em cursos e

atividades dirigido; a técnicos e políticos de outras instituições e
coopera na montagem de publicações e em trabalhos no programa

de educação para o cidadania.

Os trabalhos de pesquisa e extensão da Escola consistem nos
seguintes programas:

PESQUISA

Programa de Estudos do Parlamento: atividade de pes-

quisa e de informação sobre temas legislativos e parlamentares,
com vistas a subsidiar a elaboração de proposições e o exercício
dos tarefas de controle e fiscalização.
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Banco de Teses: acesso a informações
bibliográficos sobre monografias, dissertações e teses
que trotam de questões do interesse do Poder
Legislativo. No caso de trabalhos diretamente ligados
ao Legislativo, o texto integral poderá ser encontrado
na biblioteca da Coso.

Pesquisa e Análise do Orçamento de Minas:
projeto cujo objetivo é o desenvolvimento de
metodologia de análise do orçamento do Estado de
Minas Gerais, visando ao aprimoramento da
atividade de fiscalização orçamentária e financeira
e à criação de um instrumento pioneiro de avaliação
de políticos públicas.

O projeto terá como produtos:

• manual contendo a metodologia
propriamente dita;

• volume em que se analisará, a cada ano, a
proposta e a lei orçamentárias;

• glossário de termos do orçamento, do
planejamento e do Direito Tributário.
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Núcleo de Tradução: integrado por servidores do quadro
de pessoal da Assembléia, com o objetivo de realizar trabalhos de
tradução e interpretação para publicações, intercâmbios e eventos
organizados pela Assembléia.

Glossário: publicação bilíngüe, nas versões
português-inglês, português-espanhol e português-
francês, contendo os principais termos usados pelos
parlamentares em seu dia-a-dia, visando a facilitar
a comunicação institucional entre os Legislativos dos
países componentes do MERCOSUL e de outros blocos
econômicos.

EXTENSÃO
Programa de Reflexão e Debate: conjunto sistematiza-

do de trabalhos, concebidos sob a forma de eventos e de uma pu-
blicação semestral, paro promover, por meio da aproximação en-
tre o conhecimento acadêmico e a prática legislativo, a reflexão e
o debate teórico em torno de temas políticos, sociais, econômicos e
culturais contemporâneos.
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Cadernos do Escola do legislativo: publicação
semestral que se propõe ser um espaço de reflexão
densa sobre as atuais realidades sociopolítico e
cultural, promovendo um diálogo entre o parlamento
e as instituições acadêmicas.

Projeto Pensando em
Minas: debates, palestras e
conferências envolvendo
professores e intelectuais de
reconhecida competência.

Programa de Intercâmbio e de Cooperação Técnica:
atividades de cooperação e intercâmbio com instituições de ensino
e de pesquisa e com órgãos públicos no Brasil e no exterior, tendo
em visto afinidades determinadas e necessidades de integração e
de desenvolvimento técnico e político.
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Intercâmbios de níveis nacional e internacional
(instituições de ensino e pesquiso, centros de estudo
e órgãos legislativos): programas específicos paro
cada instituição, o partir de um convênio básico de
cooperação.

Cooperação técnica com os Legislativos
Municipais: programo anual de orientação e apoio
técnico a Câmaras Municipais, por meio de cursos,
palestras e publicações.

Programa de Educação para a Cidadania: desenvolvido
em conjunto com outros órgãos da Assembléia. Projetos e traba-
lhos voltados para a comunidade (escolas, associações e entidades
comunitárias e de classe) e órgãos públicos, com o objetivo de in-
formar sobre a organização e o funcionamento das instituições
públicas, os direitos do cidadão e os mecanismos de participação e
envolvimento político.
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Jornada Universitária: visita monitorada de
estudantes universitários à Assembléia, com o
objetivo de fazer divulgar e esclarecer como se
desenvolvem os trabalhos e as funções legislativas.

Passo a Passo; é uma publicação educativo-
informativa que tem por objetivo tornar acessíveis
ao público externo todos as informações necessá-
rias ao acompanhamento efetivo dos trabalhos
realizados pelo Poder Legislativo.

A Assessoria de Análise Prévia

As atividades desta área se concentram, fundamentalmente,
na realização de análise prévia de projetos em tramitação, medi-
ante provocação do Secretário-Geral da Mesa.

A assessoria juridicamente especializada a que se confia tal
encargo tem ainda o mister de contribuir para a formação de re-
pertório de informações com vistas a subsidiar o elaboração de
projetos e demais proposições legislativas, o processo legislativo e
os controles interno e externo.
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Análise Prévia: estudas técnicos sobre projetos
de lei em tramitação, realizados por assessoria
jurídico especializada.

O CERTIFICADO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS

o O que é o Certificado

O Certificado de Estudos Legislativos é um título emitido pela
Escola do Legislativo declaratório da conclusão de horas de ativi-
dades e estudos técnicos na área legislativa, com carga horário e
temos especificados. O Certificado de Estudos Legislativos pode ser
usado como reconhecimento de experiência e formação profissio-
nal dedicado à atividade legislativa.

• Como obter o Certificado

São condições para que o aluno da Escola recebo o Certifica-
do de Estudos Legislativos:

1 - haver completado os Estudos Básicos ou ter formação
equivalente reconhecida pela Escola do Legislativo;
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2 - haver concluído um mínimo de horas-aulas exigidas no
currículo de Formação Permanente, incluídos os crédi-
tos dos Estudos Básicos ou dos Estudos Complemento-
res, observado um limite mínimo de horosem cada área
de concentração dos Estudos Temáticos.

O servidor que integraliza um número
determinado de horas-aulas de disiplinas (incluídas
os horas-aulas do forniacão básica e de formação
complementar) recebe um Certificado de Estudos
Legislativos, emitido pelo Escola do Legislativo.

O aluno servidor terá um prazo para
integralizar a carga horário mínima.

O CADASTRO ESCOLAR

A Escola, para garantir a montagem e o controle de execu-
ção de seus programas, mantém em sua Secretaria um cadastro
escolar contendo informações sobre os seus alunos. Esse cadastro
registra o histórico das disciplinas cursadas na Escola e outros cré-
ditos considerados pelo sistema de equivalência.
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ESCOLA DO LEGISLATIVO
ESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

Programa de Formação Permanente

Programa de Especialização

ÁREA DE ENSINO	Programa de Atualização Parlamentar
Programo de Capocitação de Servidores

de Gabinetes

Programa de Educação poro a Cidadania

ÁREA DE	Programa de Reflexão e Debate

PESQUISA E	Programa de Intercâmbio e Cooperação Técnico

EXTENSÃO	Programo de Estudos do Parlamento

(Núcleo de Estudos do Parlamento)
Programo de Educação para a Cidadania
Núcleo de Tradução

ASSESSORIA DE	Elaboração de texto técnico

ANÁLISE PRÉVIA

Atendimento à Coordenação de Ensino

SECRETARIA	Atendimento à Coordenação de Pesquisa e Extensão
Atendimento à Assessoria de Análise Prévia
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO
PERMANENTE

1 - ESTUDOS BÁSICOS

1 - Poder Legislativo: aspectos históricos,
sociopolíticos e jurídicos

2 - Estrutura e Funcionamento da Assembléia
Legislativa: uma visão institucional

3 - Regimento Interno e Dinâmica do Processo
Legislativo

.1

	Público, 	-	. 14 - Servidor Puoiico, Administração Pública e
Sociedade

II - ESTUDOS TEMÁTICOS

Estudos Jurídicos e Legislativos - LII
Estudos Sociopolíticos - ESP
Estudos de Administracão Público - EAP

___ Estudos Econômicos, Financeiros e Orcamen-
tarios - FF0

O	Estudos Lingüísticos - ELG

III - ESTUDOS COMPLEMENTARES
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