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APRESENTAÇÃO

As Escolas do Legislativo precisam manter, além de seus programas e
ações finalísticas, estruturas administrativas e funcionais que dêem
sustentação a todo o trabalho a ser desenvolvido fl() atendimento a seus
públicos-alvo.

Embora tais estruturas sejam fortemente determinadas pelo estágio e
pelas condições de implantação e funcionamento de cada instituição, é
importante e enriquecedor o conhecimento e a troca de experiências
entre as escolas no que diz respeito à sua organização interna.

exatamente com esse objetivo que a Escola do Legislativo de Minas
Gerais publica e disponibiliza às demais instituições o seu Regulamento
Interno, contendo informações sobre a sua estrutura organizacional e
decisória, descrição de cargos e funções, além de procedimentos
administrativos essenciais ao desempenho de suas atribuições.

Espera-se, com isso, contribuir para o fortalecimento e a consolidação
das Escolas do Legislativo como instrumentos indispensáveis à
qualificação técnica e política das instituições públicas e da sociedade.

Alaôr Messias Marques Jr.
Gerente-Geral

Escola do Legislativo da ALMG
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1. MISSÃO EATRUIÇÕES

Missão

• Manter programas de capacitação e de atualização destinados aos
agentes políticos e servidores do Poder Legislativo, visando contribuir
para o aprimoramento das ações das casas legislativas de todo o País,
em especial da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e das câmaras
municipais do Estado.

• Desenvolver ações de educação para a cidadania e deformação política
da sociedade, visando promover uma melhor compreensão do Poder
Legislativo e das práticas política e legislativa; contribuir para a
capacitação dos cidadãos, organizações da sociedade civil e outras
entidades que atuam com o Poder Legislativo; e estimular a formação
de novas lideranças políticas.

• Incentivar e apoiar a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimento
sobre o Poder Legislativo, notadamente no âmbito estadual, de forma
a contribuir para o fortalecimento da democracia e da cidadania no
País.

Atribuições

• Estimular a produção de conhecimento, a pesquisa de novos modelos
de análise e o desenvolvimento de metodologias que permitam a
melhor compreensão dos campos de estudo das práticas política e
legislativa no âmbito estadual, aperfeiçoando canais de interlocução
entre as áreas técnica e política para subsidiar as ações do Poder
Legislativo.

• Planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na sociedade
que contribuam para a educação política e o aprimoramento da prática
legislativa.

• Planejar e organizar publicações que contribuam para a educação
política e a reflexão sobre temas de repercussão na sociedade que
traduzam as ações do Poder Legislativo.

• Oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa,
doutrinária e política às atividades do Poder Legislativo.

• Promover a profissionalização de servidores da Assembléia Legislativa,
associando a teoria à prática.

• Constituir um repertório de informações para subsidiar a elaboração
de projetos e demais proposições legislativas.

• Oferecer ao deputado e ao servidor oportunidades de melhor se
identificar com a missão do Poder Legislativo.

• Manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar
os objetivos da Escola e da Assembléia Legislativa.
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• Atuar em parceria com os demais órgãos da Assembléia Legislativa,
visando agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão.

• Imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos
de trabalho vinculados à Escola.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ANEXO II
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(Estrutura administrativa a que serctere o art. 1 0 da Deliberaçào o° 2.401/2007)
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Estrutura Organizacional da Escola do Legislativo
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3. ESCOPO DECISORIO

	

VUS oRAN1zAcI0NAxs	 ESCOPO DeCISÓRIO
Cossi L tiO PEDAGÓGICO	 1. Definições estratégicas/Objetivos globais

2. Orientação para os diversos programas e ações da ELE
3. Definição das políticas mais amplas e dos rumos da organização

GERêNQA-GERAL	 1. Definições estratégicas/Objetivos globais
2. Recebe orientação direta dos escalões diretivos mais altos da

instituição (DG/SGM)
3. Implementação e acompanhamento das políticas e dos rumos da

organização
4. Está em contato direto corri todos os níveis hierárquicos da

	

GERÊNCIAS OPERACIONAIS DE	t. Definições de projetos, eventos e demais ações da ELE/Objetivos por

	

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E	programa

	

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E	2. Recebe orientação da Gerência-Geral (GG)

	

COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	3. Concepção planejamento viabilização dos conteúdos das atividades e
ACADÊMICA	 infra-estrutura para as ações da ELE

4. Está em contato direto com a GG e em comunicação permanente
corri os Gestores de Programas

	

GEsToREs DE PROGRAMAS	1. Definições táticas/elaboração e execução de planos de ação
2. Recebe orientação direta das Gerências Operacionais - GO's
3. Elaboração e execução de projetos e eventos nas suas respectivas

áreas de atuação
4. Mantém contato direto com a GG e GO's

	

Coso DOCENTE PERMANENTE	1. Apoio consultivo/execução de ações didático-pedagõgicas
2. Recebe, em sintonia com os gestores, orientação direta das

Gerências Operacionais e das GO's e à GG
3. E responsável pelo ministério de aulas e palestras e pelo apoio

consultivo à elaboração do planejamento, à definição de conteúdos
das atividades e á produção de material didático da ELE

4, Mantém contato direto com as GO's e cornos gestores de
programas

Apoio EDITORIAL	 1. Suporte a execução de projetos e ações editoriais
2. Recebe orientação direta das GO - s, atuando em sintonia com os

gestores e com a Coordenação da Secretaria Acadêmica
3. Criação e produção gráfica das publicações e peças de comunicação

da ELE
4. Mantém contato direto com as GO - s e com o setor de Comunicação

1. Suporte a execução de projetos e eventos/ExecuçAo de tarefas e
rotinas

2. Recebe orientação direta da Coordenação da Secretaria Acadêmica,
em sintonia com a GG e GOs

3. Realização das atividades de suporte e apoio à execução de projetos
e eventos da ELE

4. Mantém contato direto e sintonia com os Gestores de Programas
S.

1. Execução de tarefas e iotinas
2. Recebe orientação direta da GG e das GO's
3. Execução de rotinas administrativas relacionadas a recursos

humanos, financeiros e materIaIs
4. Mantém contato direto com a GG, GO's, Secretaria Académica e os

Apoio ADMINISTRATIVO
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2. Coordenar os processos de concepção, organização e execução das
atividades da Escola nas áreas de capacitação, pesquisa e formação
política, especialmente no que se refere aos aspectos de conteúdo,
metodologia e avaliação.

3. Manter cadastros atualizados de especialistas e instituições nas áreas
de interesse e atuação da Escola.

4. Representar a Escola do Legislativo em eventos, reuniões e atividades
nas quais a organização deva se fazer presente, nos casos de
impedimento da participação do gerente-geral.

Função: Gerência Operacional de Planejamento Pedagógico
Sob orientação da Gerência-Geral e em sintonia com as demais áreas
da Escola do Legislativo, responsabiliza-se pela coordenação dos
processos de planejamento da ELE e pelo acompanhamento da sua
execução; bem como pelas políticas de publicação e comunicação
da ELE.

Responsabilidades
1. Coordenar OS POCSSOS de planejamento da Escola do Legislativo,

em curto, médio e longo prazos, nas áreas de capacitação, pesquisa e
formação política.

2. Coordenar o trabalho de supervisão e atualização dos registros de
atividades no Sistema de Controle Acadêmico.

3. Coordenar a produção de material didático e outras publicações,
impressas OU em meios eletrônicos, de apoio às atividades da Escola
nas áreas de capacitação, pesquisa e formação política.

4. Coordenar as ações de relacionamento e de comunicação da Escola
com seus diversos públicos internos e externos.

Função: Coordenação da Secretaria Acadêmica
Sob orientação da Gerência-Geral e em sintonia com as Gerências
Operacionais, responsabiliza-se pela supervisão dos serviços de
atendimento e de suporte operacional às atividades acadêmicas e aos
eventos realizados pela Escola do Legislativo.

Responsabilidades
1. Garantir às áreas de atendimento informações atualizadas sobre a

agenda e as atividades da ELE e sobre a agenda institucional da AI MG.

2. Controlar o agendamento de atividades da ELE e de terceiros nos
espaços da Escola do Legislativo e, quando necessário, por demanda
interna, nos espaços da ALMG.
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3. Coordenar as atividades de apoio tecnológico e logístico necessárias
à realização das atividades acadêmicas e aos eventos da ELE.

4. Coordenar a manutenção e a atualização do cadastro de públicos
com os quais a ELE se relaciona.

Função: Gestor de Programas
Sob a coordenação da Gerência-Geral e em sintonia com as Gerências
Operacionais, responsabiliza-se pelo acompanhamento dos processos
de concepção, implantação, acompanhamento e avaliação das atividades
relacionadas à sua área de atuação.

Responsabilidades Comuns
1. Conduzir o processo de concepção e implantação das atividades.

2. Promover e facilitar a comunicação entre os diversos grupos, internos
e externos, envolvidos nas atividades.

3. Organizar, preparar e encaminhar textos, documentos e outros
materiais necessários para a divulgação, realização e avaliação das
atividades.

4. Controlar e acompanhar a execução das atividades, acionando,
quando necessário, os demais setores da Escola do Legislativo nas
respectivas áreas de competência.

S. Fazer os ajustes, quando necessário, entre o planejamento e a
execução das atividades, de forma a aprimorar o processo de sua
implantação.

6. Identificar e propor novas oportunidades de atuação para a Fscola do
1 egisldtiv() nas respectivis ireas.

Subfunção: Gestor de Programas de Capacitação Interna, de
Apoio aos Municípios e de Apoio Interinstitucional
Responsabiliza-se por conceber, implementar, acompanhar e avaliar
cursos e palestras voltados para:

• a formação, capacitação e atualização dos membros e servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa naquelas áreas de conhecimento
relacionadas ao exercício do seu mandato e cargo;

• o atendimento de demandas específicas, complementares à formação
dos servidores da Secretaria da Assembléia;

• a complementação da formação acadêmica dos servidores da Secretaria
da Assembléia e do público em geral, incluindo a especialização desse
público em novas áreas de conhecimento;

• o desenvolvimento psicofuncional dos servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa, com base em demandas setoriais e necessidades
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identificadas pela ELE, além daquelas originadas da Assessoria de
Recursos Humanos;

• a formação política, capacitação e atualização de segmentos ligados
ao Poder Legislativo municipal, contemplando vereadores, servidores,
lideranças comunitárias e público em geral;

• o atendimento dos servidores públicos em geral, em parceria com
órgãos públicos e outras casas legislativas, em demandas pertinentes
aos conteúdos trabalhados pela Escola do Legislativo.

Responsabilidades Específicas
1. Concepção da Atividade - Contactar os professores, conduzir as

reuniões preparatórias, elaborar e distribuir comunicados internos e
externos, garantindo o fluxo de informações e a comunicação entre
OS grupos envolvidos na atividade.

2. Preparação da Atividade - Organizar, com o apoio da Secretaria da
1 scol, documentos e materiais (plano de curso, ofícios, apostilas,
textos de apoio, etc.) necessários à realização da atividade; repassar
informações para o cadastramento, agendamento e divulgação da
atividade, elaborar e distribuir comunicados internos e externos, etc.

3. Acompanhamento da Atividade - Apresentar os professores;
encaminhar providências não previstas às áreas responsáveis; elaborar
e distribuir comunicados internos e externos, entre outras iniciativas.
Nas atividades realizadas fora do espaço da Escola do Legislativo,
manter contato com os responsáveis pela atividade, em parceria com
a Escola do Legislativo, para identificar a necessidade de ações da
Escola não previstas durante o planejamento.

4. Avaliação da Atividade - Distribuir os formulários para os alunos,
tabular as informações e elaborar e encaminhar aos professores os
relatórios de avaliação. Para as atividades realizadas fora do espaço
da Escola do Legislativo, definira necessidade e as formas de avaliação
da atividade pelos participantes.

Subfunção: Gestor do Programa de Estudos e Pesquisas
Responsabiliza-se por conceber, implementar, acompanhar e avaliar
atividades de estudo e pesquisa desenvolvidas no âmbito do Núcleo de
Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo (Nepel), como forma de
estimular e apoiar a produção, a sistematização, o registro e a divulgação
de conhecimentos relevantes para o aprimoramento das ações do Poder
Legislativo.

Responsabilidades Específicas
Crupo de i-tudn e de Pesquisa - Coordenar as ações e a orientação
dos projetos de estudo e pesquisa; encarregar-se da comunicação entre
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a ELE e os grupos de estudo e pesquisa, mantendo contato com os
pesquisadores e identificando demandas e necessidades.

2. Atividades - Conceber, implementar, acompanhar e avaliar atividades
(cursos, seminários, etc.) destinadas à complementação da formação
dos pesquisadores do Nepel e aquelas que promovam a disseminação
do conhecimento produzido pelos grupos de estudo e pesquisa e por
instituições de ensino superior nas áreas de interesse e atuação do
Poder Legislativo.

3. Publicações - Encarregar-se da produção e edição de publicações
decorrentes das ações de estudo e pesquisa; responsabilizar-se, sob
orientação do Conselho Editorial, pela edição dos Cadernos da Escola
do Legislativo, por meio de elaboração da pauta, encomenda,
recebimento e seleção de artigos; coordenar a seleção e o
encaminhamento para publicação dos trabalhos destinados ao Banco
de Conhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Subfunção: Gestor do Programa de Tecnologia Educacional
Responsabiliza-se por conceber, implementar, acompanhar e avaliar
projetos e atividades de educação a distância, por meio da
incorporação de tecnologias educacionais a cursos, palestras,
seminários e eventos similares, para os membros e servidores do Poder
Legislativo e o público em geral, contribuindo, dessa forma, para
ampliar o alcance das ações educativas da Escola do Legislativo com
seus públicos.

Responsabilidades Específicas
1. Organização da Área de Tecnologia Educacional - Identificar OS

recursos necessários para implantação na Escola do Legislativo de
uma área de Educação a Distância, recomendando estratégias para
viabilizar a organização interna dessa estrutura.

2. Identificação de Oportunidades - Contactar parceiros internos e
externos que possam viabilizar oportunidades de ações para a Escola
do Legislativo em atividades de Educação a Distância (Interlegis, ILB
e outras instituições).

3. Coordenação das Atividades - Conceber e acompanhar as atividades
de capacitação na modalidade [ducação a Distância e as atividades
resultantes das parcerias acordadas entre a Escola do Legislativo e
outras instituições em ações de Educação a Distância.

Subfunção: Gestor do Programa de Educação para a Cidadania
Responsabiliza-se por conceber, implementar, acompanhar e avaliar
projetos e atividades voltados para a formação e conscientização política
dos diferentes segmentos da sociedade, notadamente na área educacional,
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contemplando estudantes e professores dos níveis fundamental, médio
e superior.

Responsabilidades Específicas
1. Visitas Orientadas - Coordenar a agenda das Visitas Orientadas;

planejar a atividade e providenciar os recursos necessários para sua
realização (transporte, alimentação, material, etc.); articular as
parcerias internas; e coordenar a ação dos monitores.

2. Parlamento Jovem - Coordenar as ações de responsabilidade da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na parceria com o curso de
Ciências Sociais da PUC Minas, para realização do Parlamento Jovem.

3. Conexão Assembléia - Contactar escolas e instituições de ensino
superior, identificando oportunidades e articulando parcerias em
projetos de Educação para a Cidadania e formação política do público
universitário; coordenar as ações da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais nos projetos originados dessas parcerias.

4. Publicações - Encarregar-se da produção e edição de publicações
decorrentes das ações de Educação para a Cidadania.

Função: Professor Permanente
Sob orientação das GO's e em sintonia com os gestores, responsabiliza-
se pelas atividades educativas (aulas, oficinas, palestras) da Escola do
Legislativo em suas respectivas áreas de competência, bem como pelo
apoio consultivo à elaboração do planejamento das ações da ELE e ã
produção de material didático especializado.

Responsabilidades
1. Ministrar aulas, oficinas e palestras em suas respectivas áreas de

competência.

2. Acompanhar e avaliar a produção de conhecimento de interesse da
Escola do Legislativo, em suas respectivas áreas de competência, para
subsidiar a concepção de novas atividades no âmbito da Escola do
Legislativo.

3. Contribuir, participar e responsabiliiar-se pela produção de materiais
didáticos.

4. Avaliar artigos e textos destinados ás publicações da Escola do
Legislativo e ao Banco de Conhecimento em suas respectivas áreas
de competência.

S. Retroalimentar o trabalho dos gestores com críticas e sugestões
elaboradas com base na atuação como docente nos diversos
programas da Escola do Legislativo.
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Função: Apoio Editorial
Sob orientação da Gerência-Geral e em sintonia com as Gerências
Operacionais, responsabiliza-se pela criação e produção gráfica das
publicações e peças de comunicação da Escola do Legislãfívo.

Responsabilidades
1. Revisão do material didático e das publicações impressas e eletrônicas

produzidas pela Escola do Legislativo.

2. Concepção das peças de comunicação da ELE em sintonia com a
Gerência de Comunicação Visual (Covisual) da ALMG.

3. Acompanhamento da produção gráfica das peças e publicações da
ELE com a Covisual.

4. Alimentação do Banco de Conhecimento (revisão e inclusão na página
da ELE na internet).

Função: Apoio da Secretaria Acadêmica
Sob orientação da Coordenação da Secretaria Acadêmica e em sintonia
com os demais setores da ELE, responsabiliza-se pelas ações de
implantação, acompanhamento e encerramento das atividades da Escola
do Legislativo no âmbito de competência da Secretaria Acadêmica.

Responsabilidades
1. Atender os públicos interno e externo que demandam informações

sobre a Escola do Legislativo ou atividades por ela promovidas.

2. Receber, responder e cadastrar os pedidos de inscrição e matrículas
de alunos e participantes das atividades promovidas pela Escola do
Legislativo.

3. Alimentar e manter atualizados arquivos físicos, bancos de dados e
cadastros da Escola do Legislativo.

4. Responsabilizar-se pelos registros acadêmicos da Escola do Legislativo.

S. Emitir certificados, declarações e outros documentos referentes às
atividades da Escola do Legislativo.

6. Providenciar o apoio material, logístico e tecnológico necessário à
realização das ações de ensino, pesquisa e extensão da Escola do
Legislativo.

Função: Apoio Administrativo
Sob orientação da Gerência-Geral, responsabiliza-se pela execução das
rotinas administrativas, financeiras e de recursos humanos da Escola do
Legislativo.
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Responsabilidades
1. Proceder à expedição e distribuição da correspondência da Escola

do Legislativo.

2. Providenciar a compra e manutenção dos estoques de material de
consumo.

3. Providenciar e acompanhar o prxeso de contratação e pagamento
de professores.

4. Responsabilizar-se pelas providências administrativas e funcionais
relativas ao quadro de servidores da ELE.

5. Secretariar e proporcionar apoio administrativo ao gerente-geral da
ELE.

6. REGIMENTO ACADÊMICO

Das tinhas de Atuação
As atividades acadêmicas desenvolvidas pela Escola do Legislativo estão
relacionadas às seguintes linhas de atuação:

• Capacitação Interna: Cursos e eventos oferecidos de acordo com as
demandas dos setores da ALMG e com base na identificação de
oportunidades de capacitação que contribuam para o aprimoramento
do exercício profissional dos servidores. Inclui os programas de apoio
ao parlamentar, formação continuada, formação acadêmica,
desenvolvimento psicofuncional e desenvolvimento gerencial.

• Capacitação Externa: Cursos, palestras e eventos relacionados a temas
de interesse e atuação do Poder Legislativo, direcionados a agentes
públicos, especialmente ligados a assembléias estaduais, órgãos do
Poder Executivo e câmaras e prefeituras de niunicípios mineiros. Inclui
os programas de apoio interinstitucional e de apoio aos municípios.

• Educação para a Cidadania: Cursos e palestras de formação política e
de capacitação para formação de multiplicadores em Educação para
a Cidadania; atividades educativas e de divulgação sobre o Poder
Legislativo destinadas a estudantes dos ensinos fundamental, médio e
superior. Inclui os programas de Visitas Orientadas, Parlamento Jovem
e Conexão Assembléia.

• Estudos e Pesquisa: Cursos, palestras e eventos destinados à formação
de pesquisadores e à divulgação de trabalhos produzidos no âmbito
do NEPEL.

Das Áreas Temáticas
No âmbito da estruturação temática, as atividades acadêmicas da Escola
do Legislativo estão relacionadas a grandes áreas-núcleo, em torno das
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quais organizam-se o conhecimento e as competências construídas e
disponibilizadas em uma instituição legislativa, quais sejam:

• Área de Direito

• Área de Administração Pública

• Área de Lingüística

• Área de Elaboração Legislativa

• Área de Comunicação e Informação

• Área de Políticas Públicas

• Área de Desenvolvimento Psicofuncional

• Área Histórico-Filosófica e Cultural

• Área Político-Parlamentar

Do Corpo Docente

O corpo docente da Escola do Legislativo é composto de professores
permanentes - vinculados ao seu quadro de servidores - e temporários,
recrutados em outros setores da ALMG ou em instituições externas (vide
item "Contratação de Professores").

São direitos do professor:

• liberdade de cátedra;

• representação, sempre que necessário, no Conselho Pedagógico;

• remuneração pelos serviços prestados.

São deveres do professor:

• cumprimento da programação estabelecida para o curso sob sua
responsabi 1 idade;

• elaboração do plano de curso e dos instrumentos de avaliação;

• entrega à Secretaria da Escola, em tempo hábil, dos resultados das
avaliações e da apuração da freqüência;

• assiduidade e pontualidade.

Do Corpo Discente

O corpo discente cia Escola do Legislativo é composto dos participantes
nas atividades acadêmicas desenvolvidas, incluindo tanto parlamentares
e servidores da ALMG quanto seus diversos públicos externos.

São direitos do aluno:

• conhecimento das normas regulamentares que lhe dizem respeito;
19.



o cumprimento dos programas dos cursos pelo professor;

• representação, sempre que necessário, no Conselho Pedagógico;

• certificado ou declaração de participação, mediante cumprimento
das exigências previstas.

São deveres do aluno:

• observância das normas regulamentares da Escola do 1 egislativo;

• cumprimento da programação estabelecida e do calendário escolar;

• assiduidade e pontualidade.

Do Ingresso

• As condições de inscrição nos cursos e programas oferecidos pela
Escola do Legislativo poderão variar de acordo com as características
de cada atividade, devendo, no entanto, ser definidas e informadas
com a devida antecedência.

• No caso de desistência, antes do início da atividade, o aluno deverá
proceder ao cancelamento da inscrição na Secretaria Acadêmica, sob
pena de ser considerado infreqüente.

Da Avaliação de Rendimento

• A sistemática de avaliação do rendimento dos participantes será definida
pelo professor, em sintonia com a Gerência de Coordenação Pedagógica,
de acordo com a natureza e a metodologia de cada atividade.

• Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, 60 (sessenta)
pontos de rendimento na avaliação da atividade, considerando-se um
máximo de 100 (cem) pontos.

Da Freqüência

• A freqüência às atividades será registrada pelo professor ou pela
Secretaria Acadêmica em diário de classe ou em lista de presença.

• Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver freqüência na atividade
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento).

• Para atividades com carga horária de até 4 horas, haverá exigência de
100% de freqüência.

Da Recuperação

• O aluno que não alcançar a aprovação poderá submeter-se a exames
de recuperação, desde que tenha atendido ao requisito mínimo de
freqüência e tenha obtido pelo menos 40 (quarenta) pontos na

avaliação de rendimento.
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• Considerar-se-á aprovado o aluno que, após os exames de recuperação,
alcançar o mínimo de 60 (sessenta) pontos, resultantes da média
aritmética das notas obtidas na atividade e na prova de recuperação.

Da Reprovação

• Considerar-se-á reprovado o participante nas hipóteses de insuficiência
de rendimento e de freqüência, incluindo-se nesta última a desistência
não comunicada à Secretaria Acadêmica.

• No caso dos servidores da ALMG, a reprovação por infreqüência
sujeitará o participante ao desconto dos valores correspondentes ao
custo do curso por aluno, salvo mediante justificativa fundamentada
apresentada pelo titular do setor de origem (vide Portaria 14/2003).

Da Certificação

• A participação e aprovação nas atividades acadêmicas da Escola do
Legislativo darão direito a certificado ou declaração própria.

• No caso dos servidores do quadro permanente da ALMG, será suficiente
o registro de participação e aprovação no Sistema de Controle
Acadêmico da ELE, juntamente com a classificação da atividade pelo
titular do setor de origem, para fins de cômputo e evolução na carreira.

Da Avaliação da Atividade

• Todas as atividades acadêmicas da Escola do Legislativo serão
submetidas à avaliação dos participantes, com vistas ao aprimoramento
dos seus conteúdos, metodologias e professores.

7. CONTRATAÇÃO - DE PROFESSORES

Abrangência

A sistemática de contratação e pagamento de professores pela Escola do
Legislativo aplica-se a servidores da ALMG (em atividade ou aposentados)
e a profissionais e especialistas externos.

Requisito

Comprovação prévia da formação acadêmica e da experiência
profissional do contratado nas áreas correlatas às atividades acadêmicas
a serem desenvolvidas.

Restrições

• A remuneração de um mesmo profissional não poderá ultrapassar o
limite total de R$8 mil (oito mil reais) por ano;
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• É vedada a remuneração de servidor que tenha por competência,
atribuição ou função ministrar treinamentos ou aulas, salvo se o
conteúdo do curso ou do treinamento não configurar atribuição regular
do servidor, segundo verificação a cargo do órgão responsável pela
realização da atividade.

TABELA

PROFISSIONAL / HORÁRIO - -

.1 - DOCÊNCIA ()
ativo durante a jornada de trabal
ativo fora da )ornada de trabalho
inativo e profissional externo

rvidor ativo durante a Jornada de trabalho
rvmdor ativo fora da jornada de trabalho,
rvmdor inativo e profissional externo

3 - TREINAMENTO OPERACIONAL
mrvmdor ativo durante a jornada de trabalho
mrvmdor ativo fora da jornada de trabalho,
rvidnr inativo e oroflasmonal externo

rInJLAÇÂO

ensinos fundamental ou médio
curso seqüencial ou graduação
especialização
mestrado

VALOR DA
HORA-AULA

40,0
56,0
65,0
75,0
86,0
98,0

74.0
1.2 - PALESTRA (atividade com duração de até quatro horas)

(*) Inclui planejamento e realização de (-urso presencial e a distância,
bem como, no caso de servidor inativo e de profissional externo,
coordenação e assessoria pedagógica de cursos e programas da Escola
do Legislativo.

8. NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS

Objetivos do Nepel

• Estimular os parlamentares, seus assessores e o corpo técnico da Casa
à reflexão sobre o trabalho desenvolvido na Assembléia Legislativa.

• Incentivar a realização de trabalhos em parceria com entidades de
ensino e pesquisa e com os vários segmentos da sociedade, visando à
avaliação e ao aperfeiçoamento das práticas adotadas pelo Poder
Legislativo.

• Estimular a pesquisa de novos modelos de análise das práticas adotadas
pelo Poder Legislativo.

• Enriquecer a atividade parlamentar e contribuir com o corpo técnico
da Casa no desempenho de suas atividades, por meio da disseminação
do conhecimento produzido.

• Incrementar a interação do Legislativo estadual e a sociedade.
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tinhas de Pesquisa

• A democracia representativa e os instrumentos de participação do
POVO.

• O Estado membro no contexto do federalismo brasileiro atual.

• OPoder 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.

Diretrizes e Metas dos Projetos

• Diagnosticar os problemas enfrentados pelos parlamentares, e seus
assessores e pelo corpo técnico da Casa no desempenho de suas
atividades.

• Promover a avaliação, a sistematização e o aprimoramento das práticas
do Poder Legislativo, a fim de gerar novos modelos de análise.

• Criar novas formas de difusão do conhecimento produzido na
Assembléia Legislativa.

Pesquisadores

• Os projetos de estudo e pesquisa são desenvolvidos por servidores da
ALMG, individualmente ou em grupo, e por pesquisadores externos,
a convite e sob a coordenação de servidor da Casa.

• A participação e conclusão de projeto de estudo e pesquisa junto ao
Nepel dão direito a pontuação por aprimoramento profissional, para
fins de evolução do servidor na carreira.
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