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APRESENTAÇÃO

Uma das atribuições da Escola do Legislativo é planejar e organizar
atividades de capacitação e formação política, especialmente para os
servidores da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, contribuindo para
a profissionalização do seu corpo técnico. Deve também criar atividades
abertas à sociedade, visando principalmente à educação política do
cidadão.

A elaboração e implantação de um calendário periódico de atividades
é uma tarefa que envolve diferentes setores e vários servidores da Escola
do Legislativo. É um trabalho de equipe e um processo que se desenvolve
em várias etapas. A organização desse fluxo de procedimentos é
reavaliado permanentemente, mas existe uma conformação básica, que
tem orientado o trabalho da Escola do Legislativo ao longo destes últimos
anos, que apresenta bons resultados. É essa experiência que está
consolidada neste Guia para Organização de Atividades Acadêmicas.

O seu objetivo é orientar o trabalho dos servidores que estão envolvidos
no planejamento e na implantação das atividades, oferecendo a eles
uma visão panorâmica de todas as etapas do processo, de forma que
possam identificar setores e outros servidores que estarão mobilizados
nesse empreendimento e tarefas que são de sua própria atribuição.

O Guia para Organização de Atividades Acadêmicas é também uma
ferramenta de planejamento para a Escola do Legislativo. Ao adotar um
padrão básico de procedimentos para criação de uma atividade, o
trabalho interno da Escola do Legislativo torna-se mais previsível e
organizado, fazendo com que os imprevistos sejam menos freqüentes e
mais fáceis de ser enfrentados.

Com essa ferramenta de planejamento, esperamos contribuir para
simplificar e agilizar todo o processo de organização das atividades da
Escola do Legislativo. Bom trabalho a todos!

Alaôr Messias Marques Jr.
Gerente-Geral da Escola do Legislativo
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1. Identificando as atividades

As atividades de capacitação e formação desenvolvidas pela Escola do
Legislativo são identificadas a partir das seguintes ações:

• de planejamento anual, com o levantamento das demandas setoriais
da ALMG, a partir de trabalho de sensibilização de seus titulares para
identificação das necessidades dos setores e encaminhamento à Escola
do Legislativo;

• de planejamento semestral, realizado em parceria com o Centro de
Apoio às Câmaras, da ALMG, e do acompanhamento rotineiro das
demandas das Câmaras Municipais, encaminhadas diretamente à
Escola do Legislativo ou ao CeacIALMG;

• de identificação de novos conteúdos e oportunidades de capacitação
e formação pelos gestores e gerentes da Escola do Legislativo;

• de avaliação das sugestões de servidores da ALMG e do público em
geral, encaminhadas diretamente à Escola do Legislativo.

2. Criando uma atividade

As atividades identificadas são consolidadas no planejamento anual e
detalhadas nos planos de ação semestral, sob a coordenação da Gerência-
Geral da Escola do Legislativo. O programa de capacitação interna é
ainda avaliado semestralmente em reunião com a Diretoria de
Administração e Recursos Humanos, representada pela Assessoria de
Gestão de Recursos Humanos.

Posteriormente, as atividades aprovadas são distribuídas entre os Gestores
de Programas para serem implementadas. A partir daí, o gestor
responsável coordena uma série de tarefas para assegurar a realização
da nova atividade, com o apoio dos demais setores da Escola do
Legislativo. As principais tarefas coordenadas pelos gestores estão
detalhadas neste documento.

3. Como montar uma atividade

3.1 - Atribuições do Gestor de Programas

3.1.1 - Planejamento da atividade

• Reunião do Gerente de Coordenação Pedagógica e do Gestor de
Programas com professores ou expositores convidados e representantes
dos grupos demandantes ou envolvidos com a atividade (gerentes,
servidores, chefes de gabinete, etc), com o objetivo de identificar os
seguintes itens:

• conteúdo a ser abordado;
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• público destinatário;

• datas e horários da atividade;

• material didático;

• critérios para aprovação e recuperação;

• contratação e pagamento do professor ou expositor;

• necessidade de equipamentos (laptop, retroprojetor, quadro
branco, TV, etc.);

• necessidade de serviço de tradução simultânea ou intérprete
(identificar prestador de serviço, custo e documentação
necessária);

• necessidade de serviço de som e gravação pelo Serviço de Som
e/ou pela TV e cobertura pela mídia interna.

• Elaboração da minuta do Plano de Curso ou Atividade, com base nas
informações já definidas na reunião de planejamento, para encaminhá-
la ao professor ou expositor que vai complementar as informações e
reenviar o documento ao gestor (ver modelo de Plano de Curso anexo).

• Solicitação da reserva e agendamento de espaço físico (sala, auditório,
teatro, etc.) e da infra-estrutura adequada, na Secretaria Acadêmica
da Escola, informando:

• nome da atividade;

• período;

• dias da semana e horários;

• espaços a serem ocupados;

• necessidade de reprodução de material didático;

• outras informações, como encaminhamento de ofícios e
correspondência aos gerentes, chefes de gabinetes e outros (ver
modelo de correspondência e ofício de comunicação de curso
anexo).

Comunicação das informações básicas sobre a atividade à Gerência
de Planejamento Pedagógico, para os encaminhamentos necessários:

• lançamento da atividade no Sistema de Controle Acadêmico;

• acompanhamento do planejamento semestral;

• preparação das informações para divulgação.

3.1.2 - Implantação da atividade

• Encaminhar ao Apoio Administrativo o formulário de cadastramento
do professor ou expositor (ver modelos anexos), para fins de
contratação, anexando a seguinte documentação:

• Contrato Pessoa Física:
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• formulário de Cadastramento de Pessoa Física;

• declaração de Comprovação de Retenção de Contribuição

Previdenciária - caso o professor/expositor não faça o

recolhimento do INSS, não há necessidade dessa declaração,

mas ele sofrerá um desconto de 11 % sobre sua remuneração

(ver modelo anexo);

• Certidão Negativa de Débito (CND);

• documentação de titulação do professor (graduação,

especialização, mestrado, doutorado), no caso de contratação
externa.

• Contrato Pessoa Jurídica:

• formulário de Cadastramento de Pessoa Jurídica;

• Certidão Negativa do FGTS e INSS;

• Certidão Negativa de Débito Municipal e Federal;

• cópia do CNPJ;

• cópia do Estatuto e do Contrato Social da empresa;

• declaração da empresa informando o vínculo do professor com

a mesma;

• declaração da empresa (sócio) ou declaração de Contribuinte

Individual - Pessoa Física (empregado).

• Encaminhar à Secretaria da Escola material didático que deverá ser

reproduzido para o curso ou palestra, informando o nome da atividade,

data e horário em que o material deverá ser entregue ao professor ou

expositor.

• Consolidar o Plano de Curso ou Atividade, incluindo as informações

complementares encaminhadas pelo professor ou expositor.

• Distribuir cópia do Plano de Curso OU Atividade para os seguintes

públicos:

• Secretaria Acadêmica da Escola, para subsidiar o planejamento

das ações necessárias à realização da atividade;

• Gerência-Geral e Gerência de Coordenação Pedagógica, para

conhecimento e acompanhamento da implantação da

atividade;

• Gerência de Planejamento Pedagógico, para elaborar notas e

comunicados de divulgação da atividade.

• Fornecer as informações necessárias para o cadastradamento da

atividade no Sistema de Controle Acadêmico.
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Cadastramento da atividade no SCA

Todas as atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo são
cadastradas no Sistema de Controle Acadêmico (SCA), que constitui
o banco de dados da Escola do Legislativo.

A partir do SCA é possível criar eletronicamente os diários de classe
e listas de presença; recuperar rapidamente informações sobre
qualquer atividade; verificar resultados de turma, aprovações e
freqüências de alunos; resultados de avaliações, consulta, pesquisa
e histórico de professores; e emitir relatórios diversos, com
informações consolidadas por período, tipo de atividade, público,
custos de atividades, informações sobre visitas orientadas, projetos
de pesquisa e cessões de espaço, entre outros.

As informações registradas no SCA alimentam também,
automaticamente, o Sistema de Carreira dos Servidores, gerenciado
pelo Departamento de Pessoal, com os dados pertinentes ao
desenvolvimento na carreira.

• Acompanhar o processo de inscrição junto à Secretaria Acadêmica
para identificar necessidade de reforço de divulgação ou
remanejamento de turmas

3.1.3 - Acompanhamento da atividade

• Receber e apresentar o professor ou expositor convidado aos alunos
ou participantes de uma atividade.

Prestar informações sobre a atividade aos proíessores ou expositores e
aos alunos ou participantes.

• Acompanhar a atividade e encaminhar providências que se fizerem
n (!çes sà rias.

• Elaborar e distribuir às áreas responsáveis comunicados sobre qualquer
alteração no andamento da atividade.

• Acompanhar a entrega dos trabalhos pelos alunos e encaminhamento
ao professor.

• Aplicar o Formulário de Avaliação no último dia de aula OU no final
do evento (ver modelo anexo).

• Manter contato) com o professor ao término da atividade para receber
o Diário de Classe e repassar o resultado da Avaliação da Atividade.

íb1



Compromissos do professor

• Preencher o Diário de Classe no decorrer do curso.

• Fechar o Diário de Classe e encaminhá-lo à ELE, juntamente com

as avaliações, até o 8° dia a partir da avaliação final, registrando o

lançamento de notas, freqüência e do conteúdo programático.

• Garantir o cumprimento do calendário da atividade.

• Reservar 30 minutos do último dia de aula para aplicação das

avaliações de curso e do professor.

3.1.4 - Avaliação da atividade

• Agendar com o professor um horário, durante a atividade, para o

preenchimento do Formulário de Avaliação pelos alunos ou

participantes.

• Reproduzir cópias do Formulário de Avaliação de acordo com a

necessidade de cada atividade.

• Distribuir o formulário e acompanhar o processo de avaliação dos

alunos e participantes e recolher os formulários preenchidos.

• Elaborar o Relatório de Avaliação e encaminhá-lo ao Gerente-Geral
da ELE, aos gerentes de Coordenação Pedagógica e Planejamento

Pedagógico e aos professores ou expositores.

• Havendo necessidade, convocar e coordenar reunião de avaliação

final com professores, expositores e demais pessoas envolvidas na

atividade.

• Enviar o relatório à Secretaria Acadêmica da Escola para arquivamento.

3.2 - Atribuições da Secretaria Acadêmica

3.2.1 - Planejamento da atividade

• Agendar o espaço físico (sala, auditório, teatro, etc.) e os equipamentos
solicitados e registrar em meio físico e eletrônico para controle dos

demais setores da Escola do Legislativo.

• Providenciar a cópia do material didático ou textos conforme o número

de participantes inscritos.

• Apoiar a divulgação das atividades da Escola do Legislativo.
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Apoio à divulgação

• Alimentar e atualizar o cadastro da Escola do Legislativo (públicos
preferenciais, não constantes do cadastro institucional da ALMG).

• Coordenar o processo de distribuição do material de divulgação
(impressos, fôlderes, cartazes, correspondência).

• Solicitar etiquetas ao Cadastro da ALMG.

• Emitir etiquetas do cadastro da ELE e etiquetar material para
distribuição.

• Encaminhar material para ser despachado pelo Apoio
Administrativo.

• Solicitar ao Apoio Administrativo, quando necessário,
motoqueiro ou motoristas para distribuição do material de
divulgação.

o Planejar a oferta de infra-estrutura necessária:

• Solicitar ao Apoio Administrativo, quando necessário, o
remanejamento de mobiliário das salas de aula e auditório, de
forma a garantir que os espaços estejam organizados
adequadamente para cada atividade;

• Garantir a disponibilidade e o bom funcionamento dos
equipamentos solicitados;

• Garantir que estejam disponíveis em sala de aula ou auditório
OS recursos necessários para a atividade (equipamentos, água,
pincel, apagador, etc), bem como o café para os participantes,
quando necessário, mediante escala previamente aprovada.

Reprodução do material didático

• Solicitar ao Apoio Administrativo a reprodução do material didático
ou textos de apoio.

• Disponibilizar material reproduzido para professor ou expositores,
conforme o solicitado.

3.2.2 - Implantação da atividade

• Abrir pasta para arquivamento de toda a documentação da atividade
(Plano de Curso, material didtico, material de divulgação, diário de
classe, lista de presença, etc.).

• 1 laborar, a partir do Plano de Curso e quando necessário, ofício
informando os titulares do setores destinatários sobre a realização da
atividade.
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• Receber os pedidos de inscrição e responder a eles.

• Matricular e cadastrar os alunos e participantes no SCA.

• Enviar a comunicação de curso aos titulares das áreas e aos servidores
insc;ritos.

• Receberas comunicações decurso assinadas pelos titulares e servidores.

• Gerar diário de classe OU lista de presença.

• Solicitar serviço de som para auditório, quando necessário.

Desconto em Folha de Pagamento
• Certificar-se da existência ou não de aluno desistente, para fins da

aplicação da Portaria 14/2003.

• Comunicar desconto ao aluno, com cópia para o titular.

• Encaminhar à Gerência de Pessoal relação dos alunos com OS

respectivos valores a serem descontados em folha, relativos ao
material didático e ao custo do curso.

3.2.3 - Acompanhamento da atividade
• Receber alunos e demais públicos inscritos nas atividades.

• Nos eventos realizados no auditório, colher assinaturas em lista de
presença.

• Receber perguntas (por microfone ou escritas) em eventos realizados
pela ELE.

• Receber, quando necessário, trabalhos de alunos e encaminhá-los aos
professores.

• Solicitar ao setor responsável café e lanche para os participantes,
quando necessário e mediante escala previamente aprovada.

• Solicitar segurança e faxineira, quando necessário.

3.2.4 - Encerramento da atividade
• Solicitar aos setores destinatários das atividades as comunicações de

CUS() pendentes.

• Lançar no SCA, a partir das comunicações de curso assinadas pelos
titulares dos setores destinatários, a classificação da atividade
(preferencial, complementar ou livre) para fins de carreira do servidor.

• Emitir e encaminhar os certificados de participação aos servidores
terceirizados, de gabinetes parlamentares, alunos externos e professores
externos.

• Emitir declaração relativa à participação em atividade da Escola do
Legislativo para docentes e discentes quando solicitado.
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• Arquivar toda a documentação relativa a atividades acadêmicas nas
respectivas pastas.

3.2.5 - Cessão de espaço

• A solicitação de cessão de espaço para realização de eventos na Escola
do Legislativo será registrada em formulário próprio. A Secretaria
Acadêmica se responsabilizará pelo apoio aos eventos de terceiros:

• garantindo a reserva do espaço físico para os dias e horários

combinados;

• garantindo a adequação e as boas condições de uso do espaço físico
solicitado para realização da atividade.

3.3 - Atribuições do Apoio Administrativo

• Acompanhar e elaborar minutas de contratos e convênios necessários
à realização da atividade, juntamente com a Gerência-Geral da Escola,
providenciando as assinaturas nos documentos e seu encaminhamento

aos setores envolvidos.

• Montar o processo de contratação do professor ou palestrante,
observada a documentação exigida e o preenchimento correto dos
formulários.

• Enviar o processo de contratação para autorização.

• Receber o processo autorizado e elaborar recibo para fins de
pagamento dos professores e palestrantes.

• Acompanhar a coleta da assinatura do recibo.

• Encaminhar o processo de pagamento dos professores e palestrantes à
GPE (professores internos) e à GFC (professores externos).

• Viabilizar contratação e pagamento de serviços relativos à elaboração
de textos e serviços de intérprete.

• Solicitar transporte aéreo e terrestre e hospedagem para professores
internos, externos e palestrantes, mediante preenchimento de
formulário próprio.
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ANEXOS

DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS
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ESCOLA DO LEGISLATIVO

PLANO DE CURSO
Curso:

Carga Horária:
Período e Local do Curso:
Horário:
Dias da Semana:

Turma(s):
Públicos-alvo:
N° de Vagas:

Professor(es):
Coordenação:
Período, Horário e Local de Matrícula:

£ menta:

Objetivos:

Metodologia, Equ i pamen los e Recursos Didáticos:

Conteúdo Programático:

Avaliação:

Bibliografia Básica:

Observação:
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Modelo de Ofício

ELE/OF.1 2412007.

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2007.

limo. Sr.

A Escola do Legislativo vai oferecer, no período de
o curso 	destinado aos

servidores da área 	, sobre
com vistas a seu aprimoramento.

O treinamento será ministrado pelo professor____________
e abordará os seguintes conteúdos

O curso será oferecido em dois horários:

• turma 1: das X às XX horas;

• turma 2: das XX às XX horas.

Foram reservadas 2 (duas) vagas para esse setor, sendo 1 (uma)
para cada turma, reservando-se à Escola o direito de preencher as vagas
por ordem de inscrição.

As indicações deverão ser feitas à Secretaria da Escola do
Legislativo, impreterivelmente até o dia 17 de agosto, por meio do
"formulário setorial" disponível na página da Escola na intranet ou pelo
e-mail escola.eventos@almg.gov.br, informando o nome do curso, o
número e horário da turma, os nomes e matrículas dos servidores e o
setor de lotação.

Outras informações poderão ser obtidas diretamente na
Secretaria da Escola, pelo telefone 3348-5400.

Atenciosamente,

Xxxxxxx XXxxxxxxx

Gerente-Geral da Escola do Legislativo
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ESCOLA DO LEGISLATIVO

COMUNICAÇÃO DE CURSO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA
Curso:
Turma:
Período:	 Carga Horária:
Horário(s) e Dia(s) da Semana:
Local:

Setor:
Servidor:
Matrícula:

Declaro estar ciente do disposto na Portaria n° 14 de 2003,
que prevê para o servidor matriculado em curso oferecido pela lscola
do Legislativo, na hipótese de desistência, o desconto, em folha de
pagamento, do valor correspondente ao custo do curso por aluno.

Em	/

Assinatura do servidor
De acordo:
Em	/

Assinatura do Titular
Classificação:	prelerencial	complementar	livre
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ESCOLA DO LEGISLATIVO

COMUNICAÇÃO DE CURSO PARA GABINETES PARLAMENTARES

Curso:

Turma:

Período:	 Carga Horária:

Horário(s) e Dia(s) da Semana:

Local:

Setor:

Servidor:

Matrícula:

Declaro estar ciente do disposto na Portaria n° 14 de 2003,
que prevê para o servidor matriculado em curso oferecido pela Escola
do Legislativo, na hipótese de desistência, o desconto, em folha de
pagamento, do valor correspondente ao custo do curso por aluno.

Em/ /

Assinatura do servidor

De acordo:

Em	/

Assinatura do Titular
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CONTRATO DE PROFESSOR INTERNO

Termo de Cooperação Intersetorial

Servidor.........................................................................................

Matrícula.. ................................. . ..... VL - ......................................

Lotação...........................................Formação: .............................

1 itulaç:ão	.......................................................................................

Atividade a ser desenvolvida: ..............................................................

Período................................................................................................

Horáriona ELE...................................................................................

Carga horária mensal .......................................................................

Tipo de remuneração: ........................................................................

Público-alvo........................................................................................

Coordenação......................................................................................

Escola do Legislativo ...... / ...... /......

Servidor	 Gerente-Geral da ELE

Ciente e de acordo

Titular da Diretoria/Gerência-Geral
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CADASTRO DE PROFESSOR EXTERNOPESSOA FÍSICA

• Nome do professor:

CPF: _____________________ Cl: __________________ (anexar cópia)

Matrícula no INSS (ou PIS/PASEP):

N° de Inscrição Municipal (contribuinte autônomo):

Formação Acadêmica:

CBO:

• ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua/Av.:  	n°

Bairro: __________________________CEP:

Cidade: ______ ______________	_____ UF:

E-mail:

• TELEFONES
Residencial:	______________________ Celular:

Comercial: _____ _________________- Fax:

• DADOS BANCÁRIOS
Banco:  	N° do banco:

Número da agência:

Número da conta corrente:

APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:
• Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes de Tributos

Municipais no prazo de validade. (Para fins da não-retenção na fonte
de INSSQN).

• Comprovante de recolhimento do ISS referente ao trimestre anterior.
(Para fins da não-retenção na fonte de INSSQN).

• CND Federal.

• Declaração de Regularidade do Contribuinte Individual (INSS)

Data:

Assinatura do Contratado	 Assinatura	do servidor da
AL.MG/Matrícula

Anexar Currículo Profissional
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CADASTRO DE PROFESSOR EXTERNO

PESSOA JURÍDICA

(Estes dados deverão ser preenchidos em papel timbrado da empresa)

• Razão social:

N° de inscrição no CNPJ:

N° de inscrição estadual:

N° de inscrição municipal:

Nome do representante legal:

• Endereço

Rua/Av.:

Bairro: ______________	________ CEP:

Cidade: 	UF:

• E-mail:

• Telefones:

Comercial: ___________________ Celular:

Fax:

• Dados Bancários

Banco: ______________	Número do banco:

Número da agência:

Número da conta corrente:

É optante pelo Simples?

SIM - Apresentar docurn-'nto comprobatório

)NÃO

APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

Certidão negativa do EGIS e INSS, CND municipal e federal, cópia do
CNPJ, cópia do estatuto/Contrato Social e declaração da empresa
informando o vínculo do professor com a instituição.

Data

Assinatura do contratado	--	 Assinatura do servidor
da ALMG/Matrícula
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FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE ENTIDADE

1 - NOME (completo):

Pública F1 Privada

2 - FIOMEPAGE:

3 - CONTATO:

4— CGC:

5 - ENDEREÇO:

• Endereço completo (rua, avenida, n°, CEP, bairro, município):

• Telefone(s):

MODELOS DE TEXTO PARA CERTIFICADOS

• Certificado de Participação em Cursos e Palestras

CERTIFICADO
Escola do Legislativo

Certificamos que (ALUNO) participou, no período de (DATA), do curso
(NOME DA ATIVIDADE), com duração de (CARGA HORÁRIA).

Belo Horizonte,	de	 de

Gerente-Geral da Escola do Legislativo

o Certificado de Participação de Professores e Expositores

CERTIFICADO
Escola do Legislativo

Certificamos que (NOME DO EXPOSItOR) proferiu, no dia (DATA),
palestra sobre (TÍTULO DA ATIVIDADE), perfazendo um total de
(CARGA HORÁRIA) horas.

Belo Horizonte,	de	 de

Gerente-Geral da Escola do Legislativo
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DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

(CONTRIBUINTE INDIVIDUAL)

Eu, ____________	-- _____________________ -

residente na Rua/Av.:, -	________________________ n°

Cidade/Estado: _______ -- - ___________________________________

contribuinte individual, Inscrito no INSS sob o no

declaro, sob as penas da lei, que a empresa

CNPJ n° - , fez/fará a retenção da Contribuição
Previdenciária referente ao(s) mês/meses __________________- de 12007
sobre a remuneração a mim devida, no valor de R$
conforme Instrução Normativa - SRP n o 3, de 2005.

Declaro, ainda, estar ciente da minha responsabilidade legal pelo
recolhimento da contribuição que a empresa deixar de descontar em
decorrência desta declaração, na hipótese de, por qualquer raião, deixar
de receber remuneração ou recebê-la em valor inferior ao declarado, de
acordo com os artigos 78 e 81, incisos e parágrafos da INSRI' -3/2005.

Belo Horizonte,	de	 de

Assinatura do Profissional

CPF:
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ESCOLA DO LEGISLATIVO

Avaliação de Atividade

Curso:
Professor:
Local: Escola do Legislativo

Sua opinião é importante para o aperfeiçoamento do nosso trabalho.
Dê uma nota de O a 10 a cada um dos tópicos abaixo, relativos à
atividade realizada.

Tópicos	 Notas
• Atendimento aos objetivos e conteúdos propostos
• Contribuição para o aperfeiçoamento profissional

e/ou para o melhor desempenho de suas atribuições
• Atuação do professor: domínio do conteúdo e

clareza nas exposições

Comentários e sugestões:
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ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão
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