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Apresentação

Criada em 1992, com o objetivo de promover ações de capacitaçào e

atualização dos membros e servidores do Parlamento mineiro, a Escola

do Legislativo não apenas vem cumprindo e aprimorando essa missão,

como também passou a estendê-la a diversos públicos externos.

Contribui assim para a formação técnica e política de agentes públicos,

lideranças comunitárias e de entidades profissionais e empresariais,

representantes de segmentos organizados da sociedade, bem como dos

demais cidadãos interessados na atuação do Poder Legislativo.

Destacam-se os trabalhos voltados para as câmaras municipais, que

favorecem a interiorização das ações da Assembleia, e as iniciativas

dirigidas ao público jovem, especialmente aos estudantes - de escolas

públicas e privadas e de todos os níveis de ensino—, com foco na formação

política e na educação para a cidadania.

Cursos, palestras, exposições, treinamentos e debates orientam-se para a

disseminação de conhecimentos referentes às funções legislativas e para

a reflexão crítica sobre essas funções, no contexto dos poderes públicos e

da realidade política e social em que vivemos.

Seguindo esses parâmetros, a Escola manteve, em 2009, um calendário

permanente de atividades - nada menos do que 255 -, atendendo um

público superior a 12 mil pessoas.

No âmbito da capacitação interna, destacaram-se o treinamento para

conhecimento e aplicação das novas regras ortográficas da língua

portuguesa; o curso de formação para a carreira legislativa, destinado

aos servidores aprovados em concurso público em 2008 e nomeados em

2009; e as palestras do Programa de Atualização em Poder Legislativo e
Administração Pública.



No campo da cooperação interinstitucional, tiveram conotação especial

os cursos de formação e capacitação dos vereadores eleitos em 2008 e

empossados em 2009, atendendo representantes de 211 municípios;

e o trabalho de sensibilização das câmaras para a criação de Escolas

do Legislativo Municipal. Saliente-se que 13 delas já se encontram em

funcionamento, em nove das dez regiões de planejamento do Estado.

Os números e, principalmente, a qualidade das ações empreendidas

pela Escola do Legislativo no decorrer do ano passado nos dão a

certeza de estarmos no caminho certo para o aprimoramento das

funções constitucionais desta Casa e para a aproximação com os demais

poderes públicos e com a sociedade, em consonância com a democracia

representativa e participativa que desejamos.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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Introdução

Em 2009, a Escola do Legislativo buscou fortalecer sua atuação

em educação legislativa, com ações dirigidas aos agentes políticos,
servidores dos legislativos estadual e municipal e à sociedade. A

educação legislativa é aqui entendida como a ação consciente e

organizada do Parlamento no sentido de capacitar e qualificara atuação

dos agentes envolvidos no processo de representação e participação

democrática - tanto no âmbito das próprias casas legislativas—, quanto
das demais instituições estatais e, em especial, da sociedade, sob a
perspectiva específica das questões inerentes às funções e à atuação
do Poder Legislativo.

No âmbito do Parlamento mineiro, a educação legislativa está em

sintonia com o papel institucional da Escola do Legislativo, isto é,

criar oportunidades aos servidores para formação das competências

e capacidades instrumentais necessárias ao desempenho das
atribuições e funções do Legislativo. Nesse sentido, a Escola do

Legislativo desenvolveu em 2009 uma grade de cursos, palestras
e treinamentos para os servidores, abordando, com maior ênfase,

conteúdos relacionados à elaboração legislativa, à fiscalização, ao
acompanhamento das políticas públicas e à representação político-
-parlamentar.

Ao atuar juntamente com a sociedade, a Escola buscou sensibilizar

e conscientizar tanto os agentes públicos quanto o cidadão, para
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um adequado conhecimento e reconhecimento do Poder Legislativo no
contexto democrático e para a percepção, valorização e utilização desse
poder como canal por excelência da representação e da participação
política. Um calendário extenso de atividades foi oferecido, com
programações em Belo Horizonte e no interior do Estado, voltadas para a
formação política e de educação para a cidadania das lideranças políticas,
dos representantes de organizações da sociedade civil, professores,
estudantes e cidadãos.

O ano de 2009 foi também um período de discussão e concepção de novas
ações e programas, agora já prontos para serem implantados. O projeto
Parlamento Jovem, realizado desde 2004 pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, em parceria com a PUC Minas e com escolas do ensino
médio de Belo Horizonte, foi estadualizado e terá, a partir de 2010, a
participação de estudantes de todas as regiões do Estado. O Parlamento
Jovem de Minas, que é como o projeto passa a ser denominado, resulta
de uma construção coletiva de câmaras municipais parceiras e da Escola
do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

-
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O projeto de implantação de uma estrutura que dê maior autonomia
à Escola do Legislativo na oferta de cursos de especialização também
avançou e virá contribuir para consolidar, no âmbito da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, um espaço de capacitação, de reflexão e de
produção de conhecimento técnico-especializado nos campos do saber
Legislativo. Ainda em 2010, de acordo com essa nova concepção, a Escola
do Legislativo retomará a oferta de novos cursos de especialização abertos
à participação dos servidores de legislativos e do público em geral.

8



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1 2009

Panorama
Em 2009, a Escola do Legislativo realizou 255 atividades, somando mais

de 2 mil horas de capacitação e atendendo um público superior a 12

mil pessoas. Nesse período, realizou três grandes ações de capacitação,

mobilizando esforços de toda sua equipe: o curso de formação introdutória

ao Poder Legislativo, destinado aos novos servidores da ALMG, aprovados

em concurso público e nomeados durante o ano; o treinamento das novas

regras ortográficas, dirigido a todos os servidores da Casa; e o curso de

formação e capacitação dos vereadores eleitos em 2008 e assessores e

servidores de câmaras municipais mineiras.
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009

Programas	 Atividades fcargaHorf Ppante1
Capacitdção Interna	 2 01	 1.137	3.52n

Cooperação Interinstitucional	 36	 547	3.157
Educação para a Cidadania	 112	 311	5.225
Pesquisa e Reflexão	 6	 325	-	197
TOTAL	 255	 2.320	12.105

Ao longo do ano, a Escola manteve ainda um calendário permanente de
atividades internas, com treinamentos, palestras e cursos destinados
aos servidores, totalizando 83 ações, voltadas exclusivamente para
o atendimento das demandas setoriais de capacitação das diversas
diretorias da ALMG. Os conteúdos abordados foram pertinentes às áreas
de conhecimento trabalhadas pela Escola, como as de Estudos Legislativos,
Estudos Jurídico-Administrativos e de Estudos Linguísticos. As atividades
tiveram mais de 3 mil participantes (servidores da Secretaria da ALMG e
dos gabinetes parlamentares).

Nesse mesmo período, manteve ainda um conjunto de ações dirigidas à
sociedade, como os programas de sensibilização e de mobilização para
a participação política, destinados aos estudantes mineiros, que tiveram
a participação de mais de 5 mil jovens; e os de sensibilização, formação
e atualização em temas pertinentes à atuação do Poder Legislativo
Municipal, destinados aos vereadores, aos servidores municipais e às
lideranças locais, que atenderam um público de mais de 3 mil participantes.

Outro destaque de 2009 foi a realização do Ciclo de Palestras sobre Ética
Aplicada, aberto à participação da sociedade, que reuniu especialistas
de diferentes áreas para debater o tema, com base numa reflexão crítica
sobre as tensões, os dilemas e as contradições que surgem em âmbitos
particulares da atividade humana. O professor de Filosofia Amauri
Carlos Ferreira, da PUC Minas, falou sobre Ética e Contemporaneidade; o
professor Desidério Murcho, da Faculdade de Filosofia da Ufop, abordou o
tema Ética e Direitos Humanos; a professora Maná Brochado, da Faculdade
de Direito da UFMG, tratou da Ética e das Relações entre Estado, Pol/ticn e
Cidadania; e o professor de Linguística Valdemir Miotello, da Universidade
Federal de São Carlos (SP), encerrou o programa falando sobre Ética do
Discurso e o Discurso da Ética.
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Capacitação interna

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO INTERNA

Atividades	Carga Horária 1 Participantes
101	1,137	3.526	

1

Em 2009, as atividades destinadas aos servidores da Assembleia
Legislativa tiveram a participação de mais de 3 mil alunos em cursos,
oficinas, palestras e treinamentos diversos. Foram atendidas 83 demandas
internas de capacitação, identificadas em levantamento de necessidades
de capacitação, realizado em parceria com a Assessoria de Gestão de
Recursos Humanos, no final de 2008, com todas as diretorias da ALMG.

Entre as demandas internas de capacitação, teve prioridade o treinamento
dos servidores nas novas regras ortográficas da língua portuguesa,
modificadas pelo Acordo Ortográfico de 1990, assinado pelo Brasil e
promulgado no País por meio do Decreto Federal n 2 6.583, de 29 de
setembro de 2008. Apesar do prazo até 2012 para a entrada em vigor das
novas regras, a Assembleia de Minas já adotou oficialmente as normas
atualizadas, que passaram a vigorar na Casa no dia 4 de maio de 2009.

•'\fl	 :
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Conforme determinação da Deliberação da Mesa n g 2.445, de 2009, as
novas regras passaram a ser obrigatórias em todos os textos relativos
à comunicação oficial, ao processo legislativo, aos expedientes
administrativos, aos autos de processo administrativos e judiciais, aos
textos jornalísticos e a publicações em geral. O treinamento dos servidores
e a publicação, no site da Assembleia Legislativa, de uma cartilha sobre
o acordo ortográfico foram iniciativas orientadas pelo grupo de trabalho
encarregado de promover estudos e propor metodologia de trabalho para
a implantação da Reforma Ortográfica na Assembleia.

TREINANDO A NOVA ORTOGRAFIA
Quadro de Atendimento

Datas	 30/3 e 3 e 6/4	 17, 24e27/4

Turmas	Turma .1	Turma 2 Turma 3 Turma 4	Turma 5	Turma 6

Participantes	59	57	56	58	53	57

Datas	 4e8/5	 18e22/5	8e15/6	22e26/6

Turmas	Turma 7	Turma 8 Turma 9 Turma 10 Turma 11 Turma 12

Participantes	32	39	39	37	44	42

Datas	22 a 26/6

Turmas	Furma 1 3	 TOTAL	604
(EAD)

Participantes	31

Com o objetivo de uniformizar o conhecimento dos servidores da
Assembleia acerca de procedimentos administrativos que são comuns
a toda a Casa, a Escola do Legislativo promoveu em 2009, atendendo
a demandas de diferentes setores, seis atividades de atualização, com
a participação cio mais de 500 alunos, abordando temas como a Nova
Legislação de Estágio, Estrutura de Gabinete e Marcação de Férias,
Sistema de Protocolo Geral, Utilização do novo Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais, entre outros conteúdos.

Ainda fazendo parte da sua programação, a Escola do Legislativo ofereceu
novas edições do Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor
da Assembleia Legislativa ( Cfal), dirigidas aos novos servidores da
Assembleia Legislativa, aprovados em concurso público e nomeados em

12
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2009. O curso, que integra as ações de acompanhamento e avaliação do
primeiro semestre do estágio probatório dos novos servidores, tem a
finalidade de oferecer informações e subsídios que permitam ao servidor
conhecer a instituição onde passará a trabalhar, sobretudo no que se
refere às atividades relativas ao cargo para o qual foi nomeado.

Ministrado por servidores da ALMG, o Cfal é composto de quatro disciplinas
teóricas: Estrutura e Funcionamento da ALMG; Poder Legislativo —Aspectos
Históricos, Sociopolíticos e Jurídicos; Processo Legislativo; e Servidor
Público, Administração Pública e Sociedade. O curso também tem uma
quinta disciplina, a da Prática Monitorada, cumprida no setor de trabalho
de cada servidor, mediante acompanhamento de um monitor responsável
por orientá-lo a respeito de suas rotinas, entre outras atribuições. Durante
o ano, foram formadas quatro turmas do Cfal, totalizando 300 horas de
treinamento, com a participação dos 232 servidores que tomaram posse.

Em função do calendário extenso do primeiro semestre de 2009, o
Programa de Atualização em Poder Legislativo e Administração Pública
foi oferecido apenas no segundo semestre do ano, com quatro palestras
sobre os temas Tendências da Administração Pública; Mobilização Social e
Participação Política; As TVs Legislativas na Era Digital; e Processo Judicial
Eletrônico - Um modelo para a ALMG?. Com uma média de público de
50 participantes por palestra, o programa integra a grade permanente de
atividades da Escola do Legislativo, como objetivo de levar até os servidores
as discussões mais atuais sobre temas pertinentes ao Parlamento.

Abertura do Curso de
Formação Introdutória à
Carreiro do Servidor da
Assembleia Legislativa (Cio!)

/
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Cooperação interinstitucional

ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

At*vidades

	

	Carga Horária L Participantes
J5 , 17- 125

Entre as ações de cooperação interinstitucional desenvolvidas pela Escola
do Legislativo em 2009, destaca-se o Curso de Capacitação em Poder
Legislativo Municipal. Realizado entre maio e junho, em sete edições,
a atividade totalizou a participação de 695 vereadores e assessores de
legislativos municipais mineiros, representantes de 211 Municípios de
diferentes regiões do Estado. Oferecido pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, por intermédio da Escola do Legislativo e do Centro de Apoio
às Câmaras (Ceac), o curso abordou cinco temáticas básicas: organização
e competência do legislativo municipal; elaboração legislativa;
planejamento e orçamento público; acompanhamento e fiscalização de
políticas públicas; e responsabilidade fiscal.

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Municípios	 .... MunicípiosMacrorregiao	 MacrorregiaoRepresentados	 Representados
Central	 54	Centro-Oeste de Minas	20
Mata	 20	Noroeste de Minas	 4

Sul de Minas	 39	 Norte de Minas	 14
Triângulo	 15	Jequitinhonha/Mucuri	23
Alto Para naiba	 Rio Doce	 16

Total de Municípios Representados	 211

14
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111*

Ao longo do ano, foram realizados ainda oito encontros regionais, em
parceria com as câmaras municipais de Itabira, Divinópolis, Montes Claros,
Uberaba, Paracatu, Manhuaçu, Ibiraci e Mantena, reunindo vereadores
e assessores de legislativos municipais, num total de 710 participantes.
A programação dos eventos incluiu uma versão resumida e adaptada do
curso oferecido em Belo Horizonte, abordando três temáticas básicas:
o Legislativo Municipal no fortalecimento do Estado Democrático de
Direito; o Papel do Vereador; e Planejamento, orçamento e fiscalização de
políticas públicas.

Também em 2009, em parceria com as câmaras municipais, foram
oferecidos cursos fechados para vereadores e servidores, além de sete
Encontros com a Política, nos Municípios de Taiobeiras, Visconde do Rio
Branco, Patos de Minas, Dores do lndaiá, Ituiutaba, Unaí/Natalândia e
Além Paraíba. O projeto Encontros com a Política tem como objetivos
incentivar a reflexão sobre o papel e as atribuições do Poder Legislativo
Municipal perante os agentes públicos e disseminar o conhecimento
sobre o Poder Legislativo e a importância da participação política da
sociedade. As ações de cooperação interinstitucional beneficiaram um
público superior a 3 mil pessoas.

Sob a coordenação do Centro de Apoio às Câmaras (Ceac) e em parceria
com as câmaras municipais, a Escola do Legislativo apoiou também o
projeto Exposição Itinerante, que, nessa edição, abordou o tema Formação
do Povo Mineiro. O projeto compreende três ações articuladas: uma
exposição didático-cultural, produzida pela Escola do Legislativo e pela

N4L	;1 

1 

A^ffi

Desafios do Legislativo
Municipal - Agenda 2009
- Capacitaço em Poder
Legislativo Municipal
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Gerência de Imprensa e Divulgação, com base em palestras sobre o mesmo
tema, realizadas em 2008; um painel sobre História, memória e sociedade:
papel das instituições pública; e um curso sobre Noções introdutórias de
práticas arquivísticas, destinado aos servidores municipais, ministrado
pela Gerência de Documentação e Informação. Pouso Alegre e Montes
Claros iniciaram o roteiro das apresentações, que terão continuidade em
2010, mobilizando um público de 187 participantes.

Mantendo ainda suas ações de apoio às novas escolas de legislativos
municipais mineiros, com o objetivo de consolidar no Estado uma rede de
instituições dedicadas à Educação Legislativa, a Escola ofereceu um curso
de Formação de Multiplicadores em Planejamento e Orçamento para
49 servidores municipais de diferentes regiões do Estado. Essa iniciativa
propiciou a realização de seis cursos em Municípios mineiros, ministrados
pelos próprios multiplicadores, capacitando cerca de 400 vereadores e
servidores de legislativos municipais.

Nesse mesmo período, a Escola do Legislativo reforçou o trabalho de
sensibilização das câmaras mineiras para a criação de novas escolas do
Legislativo Municipal, visando fortalecer a rede estadual. As escolas já
implantadas atuam hoje de forma articulada com a Escola da Assembleia
de Minas na formação, capacitação e atualização de vereadores e
servidores municipais. São 13 escolas em funcionamento, em nove das
dez regiões de planejamento do Estado. Algumas já têm uma atuação
consolidada na região, enquanto outras estão iniciando suas atividades.

A s Afinas
antes das M*inas

1	 -

f
......•. :,H::...	

líli. ................
Detalhe de painel da
Exposição Itinerante
Formação do Povo Mineiro
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ESCOLAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE MINAS GERAIS 12009

Macrorregião	Município	Macrorregião	Município

M u za m b n h o
Belo Horizonte

Pouso Alegre

	

Central	 Sul
Poços de Caldas

Sete Lagoas
Três Corações

Centro-Oeste	Divinópolis	 Noroeste	 Paracatu

Juiz de Fora	Alto Paranaíba	Patos de Minas

Viçosa	 Norte	Montes Claros

	

Mata 	_______________________
Visconde do Rio	Jequitinhonha/ Capelinha

Branco	 Mucuri

() urbano  e o rural em Minas  G r i
ii tre os séculos XVIII e XIX

...
,	-

MM;Í 11111

	
:

	

. .  . 14,
Detalhe de painel da
Exposição Itinerante
Formação do Povo Mineiro
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Educação para a cidadania

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Atividades	Carga Horária	Participantes
112	 311	 5.225

As ações do programa de Educação para a Cidadania da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, implementadas por intermédio da Escola do
Legislativo, atenderam preferencialmente os estudantes mineiros dos
ensinos fundamental, médio e superior de escolas públicas e privadas.
Participaram das atividades mais de 5 mil estudantes da Capital e do
interior. O objetivo do programa é disseminar os conhecimentos sobre o
Poder Legislativo e sensibilizar os jovens para a participação política.

Em 2009, o projeto Parlamento Jovem, realizado em parceria com o
curso de Ciências Sociais da PUC Minas e outros setores da ALMG, foi
o destaque do programa e mobilizou esforços da Escola do Legislativo.
Além da realização da sexta edição do projeto, dirigida aos estudantes
do ensino médio de Belo Horizonte, a Escola do Legislativo articulou um

6 Edição do Projeto
Parlamento Jovem 8H -
2009— Mesa de Debates
,,obre Transporte urbarm
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grupo de câmaras municipais mineiras para construir um projeto coletivo
de estadualização do Parlamento Jovem, já a partir de 2010. O novo
formato estenderá aos estudantes mineiros das diferentes regiões do
Estado a oportunidade de participar de versões municipais do Parlamento
Jovem e, posteriormente, do Parlamento Jovem de Minas, no formato
estadualizado, a ser realizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio
da Escola do Legislativo.

A edição de 2009 do Parlamento Jovem BH, que, a partir de 2010,
passará a ser realizado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, teve
a participação de aproximadamente 100 alunos do ensino médio de seis
escolas da Capital e de 20 estudantes do curso de Ciências Sociais da
PUC Minas. Depois de estudar e pesquisar o tema escolhido para essa
edição - Transporte Urbano -, os estudantes discutiram e formularam
propostas para o poder público, com soluções para melhorar o transporte
coletivo em Belo Horizonte. Das 21 sugestões analisadas e votadas em
uma plenária final, 15 foram aprovadas e compõem o documento final do
Parlamento Jovem - BH 2009, encaminhado à Comissão de Participação
Popular.

I.ss—ø

6 Edição do Projeto
Parlamento Jovem BH -
2009

&
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SÍNTESE DAS PROPOSTAS APROVADAS
NO PARLAMENTO JOVEM BH - 2009

TRANSPORTE URBANO

Criação de estações rodoviárias e metroviárias integradas entre si, com a
finalidade de ligar as cidades da RMBH e o Centro da cidade, com rotas
alternativas, para diminuir o tráfego na região central.

Irnplantayio do sistema Veiculos Leves sobre Trilhos (VL1) e criação de
uma linha de metrô na RMBH, com o apoio de empresas privadas, para
promover a interiçdo do 1 rm'porte nj região

Reconfiguração das máquinas de leitura de cartões utilizadas pelos
ônibus da RMBH, para que elas façam a leitura de todos os modelos e,
futuramente, viabilize a implantação de um cartão único.

(1 na	di	tdi utiçdo''	rrdnií r'ntropulitina dí
com timrar:o	pinças íOi'

Adequação dos ônibus metropolitanos para que todos tenham três
portas, facilitando a entrada e saida dos passageiros, sendo uma porta
dotada de mecanismos para o acesso de pessoas com necessidades
especiais.

!nstalaçio de cámeras de video nos orribus, em parceria 1 ii Esi,,do e
as empresas privadas, para possibilitar o controle da superlotação dos
carros e dar maior segurança aos passagoiros.

Melhora da fiscalização dos horários de partida de ônibus nas garagens,
para reduzir atrasos; fixação de tempo máximo de atraso e de multas para
as empresas que extrapolarem esses limites; e implantação de quadro de
horários nos principais pontos de ônibus.

Criação de campanhas de conscientização sobre a legislação e o trânsito
de bicicletas e de incentivo ao uso desse meio de transporte nos centros
urbanos, mediante:
a) implantação de ciclovias em locais estratégicos das cidades e melhoria
das já existentes;
b) implantação de bicicletários nas escolas públicas estaduais, municipais
e nas escolas privadas, em local de fácil acesso aos estudantes;
c) aumento do número de ciclovias, construindo-as prioritariamente em
áreas de maior fluxo;
d) realização, pelo poder público, de fiscalização do cumprimento das leis
que dizem respeito aos ciclistas e às ciclovias.
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Criação de campanhas educativas para melhorar o relacionamento entre
pedestres e motoristas, incentivando o uso correto das faixas de travessia
e conscientizando os motoristas sobre a importância de respeitá-las.

Instalação de filtros nos canos de descarga dos veículos de transporte
público, pelas montadoras, com tal responsabilidade fixada nos contratos
de compra dos veículos e a devida fiscalização pelo agentes de trânsito.

Uso do etanol como combustível para os ônibus suplementares e de
pequeno porte.

Melhoria do sistema de sinais, pacas e iluminação em ruas, avenidas
e rodovias e adequação do tempo de travessia dos pedestres nos
cruzamentos sinalizados.

Implantação de programa, destinado a estudantes frequentes e
selecionados por meio de avaliação socioeconâmica, de um cartão diário,
não cumulativo, para o transporte de ônibus, a ser financiado pelo Governo
do Estado e fiscalizado pela Secretaria de Educação ou por outros órgãos
afins.

Realização de cainpinlia' di' fl( entivi) ,i arona solidária entre estudante',
e trabalhadores que morem, (-,tudem ou trabalhem em locais próximos.

Criação de cursos de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), ministrados
pelo poder público, aos condutores e agentes de bordo, visando à inclusão
de deficientes auditivos.

Solenidade de Lançamento
da 6 Edição do Projeto
Parlamento Jovem 8H -

2009
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Visita dos Alunos da Escola
Estadual Geraldo Teixeira
da Costa, do Município de
Santa Luzia

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1 2009

A primeira edição do Parlamento Jovem BH, sob a coordenação da
Escola do Legislativo, aconteceu em 2004, e abordou o tema Direitos
Sociais e Coletivos e os subtemas Ações Afirmativas: Políticas e ações
afirmativas voltadas para negros carentes e Segurança Social: Droga e
Juventude - Programo de Prevenção de Drogas nas escolas. Essa edição
teve a participação de 150 estudantes de seis escolas do ensino médio
de Belo Horizonte. Redução da Maioridade Penal (2005); Ética na Vida
Pública e Cidadania (2006); Educação: inclusão e qualidade (2007);
Jovem e Violência: provocador ou vítima? (2008) foram os outros temas
já trabalhados pelo Parlamento Jovem. Nas seis edições já realizadas,
participaram 42 escolas da Capital e aproximadamente 900 jovens.

A partir de 2010, com a estadualização do Parlamento Jovem pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o projeto passará a mobilizar as
Câmaras mineiras, que serão as responsáveis pelo projeto no Município,
criando oportunidade de participação para alunos do ensino médio de
todas as regiões do Estado. Doze Municípios mineiros deverão integrar
a primeira edição do Parlamento Jovem de Minas 2010 e, para isso,
participaram, durante o ano de 2009, dos encontros para construção
coletiva do projeto estadual; das ações de capacitação dos servidores que
irão coordenar o projeto no Município; e das atividades preparatórias
para implantação dos projetos locais. Além disso, acompanharam todas
as etapas da sexta edição do PJ BH - 2009, para conhecer a dinâmica do
projeto da Assembleia Legislativa.

O programa Educação para a Cidadania incluiu, ainda, as ações do
Programa de Visitas Orientadas, que prevê palestras e uma visita
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monitorada à Assembleia Legislativa. Foram recebidas 98 escolas dos
ensinos fundamental, médio ou superior, totalizando o atendimento de
mais de 4 mil estudantes no período.

Ainda em 2009, como parte das comemorações dos 20 anos da Constituição
mineira, celebrados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Escola
assumiu a coordenação do Concurso de Redação, destinado aos estudantes
do ensino médio regular, sobre o tema "20 Anos da Constituição Mineira
- Meu futuro eu construo hoje". O concurso contou com a participação
de 647 escolas de todo o Estado, que encaminharam 1.557 redações
para serem analisadas pela comissão julgadora. O concurso foi realizado
em parceria com as Secretarias de Estado da Educação e de Esporte e
Juventude e com o Tribunal Regional Eleitoral.

Para orientar professores e alunos, a Escola do Legislativo disponibilizou,
pela página da Assembleia Legislativa na Internet (www.almg.gov.br ),
textos de referência e sete das dezesseis aulas do Kit Cidadania, sobre
os seguintes temas: Constituição; estrutura do Estado; federalismo;
orçamento e políticas públicas; participação política; leis e cidadania; e
direitos e privilégios.

O concurso teve o objetivo de mostrar aos jovens a importância da
promulgação da Constituição Estadual de 1989 e das leis que se seguiram
a ela como instrumentos de formação e desenvolvimento do Estado, além
estimular o estudante a refletir sobre os direitos conquistados a partir
da Constituição e sobre o seu compromisso com o futuro do Estado e da
sociedade.

i!kit
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Estudos e Pesquisa

RESULTADO CONSOLIDADO

Atividades	Carga Horária 1 Partícipantes

325	197

Em 2009, a Escola do Legislativo se dedicou ao projeto de reformulação
do seu programa de pós-graduação, iniciado em 1998, por meio de uma
parceria com o Instituto de Educação Continuada (IEC) da PUC Minas.
Foi elaborada e encaminhada uma proposta de credenciamento ao
Conselho Estadual de Educação que está em fase final de tramitação e,
quando aprovada, dará à Escola do Legislativo condições de certificar seus
próprios cursos.

Ao mesmo tempo, elaborou o programa do primeiro curso de
especialização em Parlamento e Políticas Públicas, a ser oferecido pela
Escola a partir do novo modelo. A primeira versão do projeto foi discutida
com professores externos e técnicos e consultores da ALMG. A proposta
foi também apresentada a todos os servidores, que puderam encaminhar
sugestões por meio de um fórum de discussão.

Com esse projeto, a Escola do Legislativo encerrou em 2009 as últimas
turmas dos cursos de especialização em Poder Legislativo e em
Comunicação Pública, oferecidos em parceria com o IEC/PUC Minas.
Desde 1998, quando foi oferecida a primeira das 11 turmas do curso de
pós-graduação em Poder Legislativo, além de duas mais recentes, do
curso de Comunicação Pública, mais de 400 alunos passaram pela Escola,
concluindo a sua especialização em uma das duas áreas.

Ainda entre as ações de formação política abertas à sociedade, a Escola do
Legislativo realizou em 2009 o Ciclo de Palestras sobre Ética Aplicada, que
reuniu especialistas de diferentes áreas do conhecimento para debater
o tema, a partir da reflexão crítica sobre tensões, dilemas e contradições
que surgem em âmbitos particulares da atividade humana, propiciando
elementos para uma análise das ações e escolhas humanas frente a
conflitos de valores. Os professores Amauri Carlos Ferreira (PUC Minas),
Desidério Murcho (Ufop), Maná Brochado (UFMG) e Valdemir Miotello
(UFSCar) foram os expositores convidados.
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Educação a Distância

Com o objetivo de ampliar o alcance de suas ações ao intenor do Estado
e garantir o atendimento de um número maior de alunos, a Escola do
Legislativo tem buscado se capacitar para utilizar com mais intensidade
as novas tecnologias 'educacionais, baseadas em ambientes virtuais. Em
2009, ofereceu quatro cursos a distância: Treinando a Nova Ortografia,
Poder e Processo Legislativos Municipais, Correspondência Oficial e Ética
e Cidadania.

Os cursos, realizados no ambiente de aprendizagem virtual da ALMG,
foram destinados preferencialmente aos servidores de câmaras
municipais, visando complementar as ações presenciais de capacitação,
destinadas a esse público e realizadas ao longo do ano. Para as 400 vagas
oferecidas, foram recebidas 468 inscrições. Dos inscritos, 363 acessaram
a plataforma e 170 alunos concluíram os cursos com sucesso. Buscar
soluções para o alto índice de evasão de alunos em atividades a distância
é um dos grandes desafios da educação em ambientes virtuais e será uma
das prioridades da Escola do Legislativo para 2010.
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Com a intenção de levar suas ações para um público mais amplo, a Escola
do Legislativo, em parceria com a TV Assembleia, produziu em 2009
vídeos educativos que estão sendo utilizados pelas câmaras municipais. O
primeiro material reproduz em DVD os seis encontros do Ciclo de Palestras
Formação do Povo Mineiro, realizados em 2008, no programa Pensando
em Minas. As palestras traçam um panorama histórico da dinâmica
demográfica e territorial do Estado, das últimas décadas do século XVII
à contem poraneidade. A coleção acompanha a Exposição Itinerante
Formação do Povo Mineiro, que percorre o interior do Estado.

No segundo semestre foi lançado o primeiro volume da Coleção Videoaula
- Planejamento e Orçamento, distribuído aos 49 participantes do Curso de
Formação de Multiplicadores - Planejamento e Orçamento. Servindo de
suporte didático, o DVD é utilizado pelos multiplicadores formados pela
Escola nas ações de capacitação que promoveram no interior de Minas.

Alaôr Messias Marques Jr.
Gerente-Geral da Escola do Legislativo
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Anexos

1. CAPACITAÇÃO INTERNA

1.1 - Formação Introdutória

	Atividades	 ...Período/Data 
1	

-	Público 1	 Partkipantes

Treinamento de Monitores para a Prática	6e9/2/09Monitorada - 2 Turmas (*)

Palestra: Informática na Assembleia: 4e5/3/09eEstrutura e Ferramentas de Informática - 25e26/3/094 Turmas ()
Encontro dos Profissionais de 6/3/09Documentação e Informação da ALMG
Curso de Formação Introdutória à Carreira
do Servidor da Assembleia Legislativa -	9/3 a 3/4/09
Cfal - Turma 1 ()
Curso de Formação Introdutória à Carreira

	

-	- -
do Servidor da Assembleia Legislativa -	9/3 a 3/4/09	Servidores da ALMG	120
CfaI - Turma 2	 empossados em 2009	horas

Curso: Noções de Documentação,	 Consultores da ALMG9 a 13/3/09	 15 horasInformação e Informática	 empossados em 2009-1
Curso: Produção de Pareceres e	 Consultores e
Acompanhamento do Processo Legislativo 20/3 a 8/5/09	Redatores recém-	18 horas

.empossados da GCT
Palestra: Deveres, Direitos e Benefícios do	2e3/4e 	Servidores da ALMG	16 hServidor da ALMG —4 Turmas ()	 6e7/4/09 	empossados em 2009	oras

Curso: Noções Gerais sobre Rotinas	 Servidores da ALMG16e 17/4/09	 6horasAdministrativas - 2 Turmas ( )	 empossados em 2009
Curso de Formação Introdutória à Carreira 27/4 a	Servidores da ALMG	120do Servidor da Assembleia Legislativa - 22/5/09	empossados em 2009	horasCfal - Turma 3
Curso: Noções Básicas de Regimento	 Jornalistas da TVA e D19e 22/6/09DO8horasInterno - 2 Turmas (*)	 empossados em 2009
Curso de Formação Introdutória à Carreira
do Servidor da Assembleia Legislativa -	30/11 a
Cfal - Turma 4— Disciplina Estrutura e	4/12/09
Funcionamento da ALMG

TOTAL

(e' eflte < opi'riçiona is
responsaveis por 6 horasmonitorar os servidores

empossados em 2009

Servidores da ALMG 12 horasempossados em 2009

Bibliotecários e 3 horasarquivistas da ALMG

Servidores da ALMG	120
empossados em 2009	horas

Servidores da ALMG 30 horasempossados em 2009

62

195

27

62

82

21

22

199

39

62

37

26

834horas
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1.2 - Demandas Setoriais

Atividades	 Período/Data	Público	carga	Participantes

	

Horaria	Aprovados

(urso Prepiritorio e 1k? Re iclapem de
29/1/09e 16	Estagiários do ProconEstagiários do Procon Assembleia - 2	 16 horase 17/7/09	AssembleiaTurmas

Palestra: Integração da Base de Dados	 Fd rentes e servidores
NJMG ao Sistema Nacional de Pesquisa	11/2/09	 A1 MG e tecnicos da	3horas
de legislação	 UFMG

Treinamento: Utilização do Novo Portal
de Compras do Estado de Minas Gerais	23/3/09
no Âmbito da ALMG

Curso: Treinando a Nova Ortografia -	30/3 a
12 Turmas ()	 26/6/09
Treinamento para Utilização do Banco	31/3 a
de Dados El - Eventos Institucionais	16/4/09
Curso: Pesouisa em Ranrci cio ftirins d
ALMG	 13 a 17/4/09	Servidores da GPI	15 horas

Curso: Segurança em Instalações	 Eletricistas, tecnicos

e Serviços com Eletricidade -	 15 a 30/4/09	em eletricidade e

Treinamento Básico

	

	 eletrônica e ajudantes	40 horas

de serviços elétricos

Servidores da GOl, GPE,22 a 24/4/09

	

	 9 horasGCT, GMP, GTV e PGA

Servidores de gabinetes
e da área administrativa28/4 e 4/5/09

	

	 12 horasresponsiveis pela
gestão de estágios

14e15/5/09

	

	Consultores da GCT	16 horas

Chefes de gabinetes e
18/5/09

	

	operadores de sistemas 3 horas
de pessoal

Assessores de gabinetesPalestra: Utilização do Sistema SLD	2115109	 2 horasparlamentares

Ireinamento: Pesquisa e Consulta na 25/5 aBase de Dados do Sistema cio Trabalhos
29/5/09da Consultorid - STC— 6 Turmas ()

Assessores de imprensa

1	 e chefes de gabinetes	3 horasEncontro de Comunicação da ALMG	2/6/09	parlamentares da
Al.MG

Curso: Aplicação da Plataforma Moodie	sisicg	Servidores da GSI e ELE 16 horas
- Módulo II envolvidos com EAD

Palestra. 20 Anos da Constituição	8/6/09	Jornalistas da TVA e GID 2 horasEstadual

Servidores da ALMGCurso: Noções de Licitação e Termo de	16 a 19/6/09 e	responsáveis por	16 horasReferência - 2 Turmas ()	 29/6 a 2/7/09	processos de compras

Servidores da ALMG 1 2 horas

37

80

91

Servidores da ALMG 1 84 horas 1	504

Servidores da GPI	1 16 horas 1	4

Curso: Indexação de Normas Juridicas

Palestra: Nova Legislação de Estágio -
4 Turmas ()

Curso: BO/Armazêm Sigplan

Palestra: Estrutura de Gabinetes e
Marcação de 1 ( , r ias

15

19

19

107

10

69

40

Servidores da GCT	1 24 horas 1	65

69

8

13

77
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Palestra: Sistema de Protocolo Geral	 Servidores da ALMG

—SPG	 18/6/09	responsáveis pela	3 horas	56
operação do SPG

Curso a distância: Treinando a Nova 22 a 26/6/09	Servidores da ALMG	5 horas	27Ortografia - Experimental

Palestra: Sistema Informatizado de 22e23/6/09	Servidores da ALMG	9 horas	132Apuração de Frequência —3 Turmas (*)

Treinamento: Operação dos Bancos de
Servidores e estagiáriosDados Cadastro Institucional/Eventos	10 a 13/8/09 da GPI	16 horas	12

Institucionais - Cl/El —2 Turmas ()

Curso: Locução para Rádio e TV	10e14/8/09	Servidores da TVA	5 horas	7

Curso: Dinâmica do Processo Legislativo	17/8 a	Servidores da GDI, GC1
Básico	 18/9/09	GTPeGID	24 horas	30

Palestra: Noções da Legislação sobre	21/8/09	Servidores da ALMG	3 horas	69Direito Autoral

Curso: Prática Textual e Tópicos de	24/8 a
Norma Padrão Aplicada - 2 Turmas (*)	5/10/09	Servidores da ALMG	48 horas	43

Palestra: Imagem e Comunicação -	 Assessores de imprensa

Como se comportar nas entrevistas	24/8/09	e chefes de gabinetes3 horas	43parlamentares dapara TV	
ALMG

Treinamento: Noções de Dot Project -	 Servidores da Gêrencia

	

25/8/09	 4 horas	172 Turmas ()	 de Manutenção e Obras

Curso a distância: Treinando a Nova	31/8 a

	

Servidores da ALMG	6horas	77Ortografia	 13/9/09

Curso: Dinâmica Regimental do	 Assessores e apoios da

	

3 a 28/9/09	 12 horas	26Processo Legislativo	 GCO

Treinamento: Sistema Fale com a	 Servidores responsáveis

Assembleia - 3 Turmas

	

4e11/9/09 	pela operação do	12 horas	34(*)
sistema

Treinamento: Operação do Sistema
Servidores eDigital da TV Assembleia -	 919 a 11/9/09	 40 horas	174funcionários da TV7 módulos ()

Curso: Procedimentos Básicos de
Segurança em Eventos da ALMG -	11 a 13/9/09	Servidores da COS	20 horas	123
2 Módulos ()

Curso: Dinâmica do Processo Legislativo	25/9 a

	

Jornalistas da DO e TV 48 horas	32para Jornalistas —2 Turmas (*)	 30111/09

Servidores que
Curso: Aspectos Jurídicos da Gestão de	28/9 a	trabalham com
Terceirizados na Administração Pública	23/10/09	contratos de	14 horas	25

terceirização
Treinamento: Sistemas de Apoio à

28/9eApresentação de Emendas ao PPAG/

	

12/10/09	Consultores da GCT	12 horas	58
SPP —2 Turmas (*)

Servidores da GMP
Curso: Portal de Compras - processos	6e8/10109 	que atuam no apoio à

	

8horas	7licitatórios na modalidade pregão	 Comissão Permanente
de Licitação
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Palestra. Orçamento 2010 e PPAG -	 Assessores de gabinetes

	

14/10/09	 5horas	912 Turmas ()	 parlamentares

Curso: Prevenção e Combate a Incêndio 16 e 17/10/09
	Servidores da CC)S	22 horas	33—2 Turmas ()

Treinamento: Identificação e
Recuperação de Proposições no Banco	19 a 22/10/09	Servidores da GPL	4 horas	9
de Dados Mate

Servidores da ALMGPalestra. Preservação da Memória	22/10/09	e de Outros órgãos	3 horas	48Institucional - A IV Constituinte Mineira públicos

Curso: Metodologia para Estruturação	12111 a

	

Servidores da GDI e GSI 24 horas	18de Bancos de Dados	 4112109

Curso Processo Judicial Eletrônico	13/11/09	Servidores da PGA e GSI 4 horas	21

Curso Formação de Agente	 23/11 a

	

Servidores da GSI e GOl 15 horas	15Multiplicador de Treinamento	 2112109

Treinamento: Revisão do Sislenii
de Ocorrèncias da Coordeiiaçío çli	7411112009	Inspetores e gerentes

	

3horas	13da LOSOrientaçào e Segurança	

651í
TOTAL	 1	 2.467horas

	

ç,	 ,tIL, d, 1 ,IO .1. ,i.rOç'das

1.3 - Programa de Atualização em Poder Legislativo
e Administração Pública

___

Atividades	 Período/Data	Público	Carga Horária

Palestra. limdcncias da Adiirinistraçao	31/8/09	Servidor es
Pública - É. 	Graziane Pinto	 da ALMG

Palestra: Mobilização Social e	 -
Participação Política - Rennan Larina	28/9/09	r

da ALMGMartins Mafra

Palestra. As TVs Legislativas na Era	30/10/09	Servidores
Digital - Rodrigo Barreto de Lucena	 da ALMG

Palestra: Processo Judicial Eletrônico
- Um modelo para a ALMG? -	 23'1l09	Servidores
Desembargador Fernando Neto	 ' /	da ALMG
BoI II

TOTAL

1

Participantes
Aprovados

58

60

43

64

225

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

12 horas
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2. COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

2.1 - Programa de Apoio aos Municípios
(Em parceria com o Centro de Apoio às Câmaras da ALMG - Ceac)

2.1.1 - Atividades Gerais de Capacitação

Atividades	 Data

Curso de Capdcitaçào em Poder
Legislativo Municipal -	 4/5 a 3/7/09
7 Turmas ()

Curso de Formação de
Multiplicadores - Planejamento e	27e28/8/09
Orçamento Público

Curso a Distância: Poder e Processo	
21/9 a 29/11/09Legislativos Municipais

Curso a Distância: Correspondência	28/9 a 29/11/09Oficial

Ética e Cidadania	 19/10a 29/11/09

Treinando a Nova Ortografia	31/8 a 13/9/09

TOTAL

Público	
:

I[cipantes
Jiria

Vereadores e
assessores de câmaras 280 horas	695municipais de Minas

Gerais

Servidores e assessores
de câmaras municipais

para atuarem como	16 horas	49
multiplicadores nas

suas regiões

Servidores de câmaras
municipais de Minas	30 horas	109

Gerais

Servidores de câmaras
municipais de Minas	30 horas	91

Gerais

Preferencialmente
servidores de câmaras
municipais envolvidos 15 horas	51em projetos de

Educação para a
Cidadania

Preferencialmente
servidores públicos	6 horas	112

estaduais e municipais

377 horas 1	1.107

( ) Refere-se ao somatório cio t ti ri s, O cl i,%ccplcccc. oiorc'ridas.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO j 2009

2.1.2 - Encontros Regionais de Capacitação em Poder Legislativo

ríodo/Data	Público	Carga	artícipantesI_PI,_____
e'

27/3/09	lideranças comunitarias	8 noras
e sociedade civil

Vereadores, assessores,
27/4/09	lideranças comunitárias	8 horas

e sociedade civil

Vereadores, assessores,
29/4/09	lideranças comunitárias	8 horas

e sociedade civil

Vereadores, assessores,
13e 14/5/09	lideranças comunitárias	16 horas

O sociedade civil

Vereadores, assessores,
lideranças comunitárias	8 horas

e sociedade civil

Atividade

Encontro Rcgiorr Jc' Capscitação de
Vereadores - Região de Itabira

Encontro Regional de Capacitação em
Poder Legislativo do Centro-Oeste de
Minas - Região de Divinópolis

Programa de Capacitação em Poder
Legislativo Municipal - Região de
Montes Claros

l Q Seminário de Capacitação dos
Legislativos Municipais - Região de
Uberaba

1 9 Seminário Legislativo do Noroeste	24/6/09de Minas - Região de Paracatu

Encontro de Cap,icitaçâo em Poder
1 ej.islativo Municipal - Região cli'	14/8/09
reLi iii içe

TOTAL

Vereadores, assessores,
lideranças comunitárias	4 horas	50

e 'ri ri'dide civil

52 horas	710

150

150

200

100

60

2.1.3 - Encontros com a Política

local	 eriodo,Datf	Público	
J 

carga Horária Participantes
--- -	í	M

laiobeiras	 15/9/09	Veiejdores, assessorc's, lideranças	O horas	100
comunitárias e sociedade civil

Visconde do Rio Branco 24e25/9/09	Vereadores, assessores, lideranças	8 horas	200
comunitárias e sociedade civil

Patos de Minas	20110109	Vereadores, assessores, lideranças	6horas	100
cortiiinitárias e socu'clade civil

Dores do lndai3	22110109	Vereadores, assessores, lideranças	6horas	100
comunitárias e sociedade civil

ltuiutaba	 28/10/09	Vereadores, assessores, lideranças	6 horas	80
comunitárias e sociedade civil

Unai/Natalândia	6/11109	Vereadores, assessores, lideranças	6horas	40
comunitárias e sociedade civil

Alem Paraiba	 12111109	Vereadores, assessores, lideranças	6horas	50
comunitárias e sociedade civil

	

TOTAL	 «horas	670

ir,,
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1 2009

2.1.4 — Exposição Itinerante "Formação do Povo Mineiro"

Atividades	 Período/Data	Público	Carga
 1 Horária

Painel: Histore, Ven:orii e Sociedade: Agere	nibircos6/1O/U9papel das instituições publicas - Pouso	12/12/09	municipais e	4 hora,
Alegre e Montes Claros (*)	1	 comunidade
Curso: Noções Introdutórias de 6e7/10/09e	Agentes municipais	11 Práticas Arquivisticas — Pouso Alegre e	e 2/12/09 envolvidos com arquivos 16 horas
Montes Claros ()	 públicos

Participantes
(*)

90

97

TOTAL	 20 horas	187

'r,çi estinrd,

2.1.5 — Eventos diversos

Atividades	1Periodo/Data	Público	Horária ParticipantesCarga

ir	) ç,r ore O C bi tdÇdO (15	 Servidores e assessoresContas — Câmara Municipal de Pouso	16e17/2/09	 11h30	50
Alegre de camaras municipais

Palestra: Orçamento e Política -	21/5/09	Servidores e assessores	7h30	50Câmara Municipal de Poços de Caldas	 de câmaras municipais

Palestra: PPA - Informações sobre Sua Servidores e assessoresElaboração e Discussão no Parlamento	22/5/09	 6 horas	55
Três 	câmaras municipais— Câmara Municipal de Tres Coraçoes

Curso: Cerimonial e Organização de Servidores e assessoresEventos nas Instituições Publicas -	28/5/09	 8 horas	50•Câmara Municipal de Poços de Caldas	 de camaras municipais

Curso: Correspondência Oficial -	 Servidores e assessores

	

23/7/09	 8horas	73Câmara Municipal de Poços de Caldas	 de câmaras municipais
Vereadores e assessoresrnco	Entro de Vereadores do Medio•2/10/09	de câmaras municipais	4 horas	80o Grande — Ibiraci

22 Encontro de Vereadores do Leste de
Minas - Manteria

da região
Vereadores e assessores

7110109	de câmaras municipais	6 horas
da região

80

TOTAL	 SI horas 1	438
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1 2009

2.2 - Programa de Apoio Interinstitucional

Atividades

Represen.iç.o de Intei .'es e
Acompanhamento de Atividades
Legislativas - Modulo Basico

Representação de Interesses e
Acompanhamento de Atividades
Legislativas - Módulo Avançado

Período/Data	Público	Carga	
ParticipantesHorária

28 a 30/4/09	Servidores da Cemig	16 horas	23

26 a 28/5/09	Servidores da Cemig	16 horas	22

TOTAL	 32 horas	45
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1 2009

3. EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

3.1 - Parlamento Jovem

3.1.1 - Parlamento Jovem BH - 2009

Escolas participantes: Colégio Padre Eustáquio; Colégio Tiradentes da PMMG - Gameleira;
Escola Municipal Paulo Mendes Campos; Instituto Metodista Izabela Hendrix; Colégio
Santa Dorotéia; Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda

Atividades	 Data

Curso Preparatório para Monitores do	4/5 a
Parlamento Jovem	 18/5/09

Abertura do Parlamento Jovem - BH
	

19/8/09
2009

Oficina de Entrosamento	 25/8/09

Visita Orientada à ALMG
	

25/8/09

Mesa de Debates - Transporte urbano 1 31/8/09

Oficina de Redação	 14/9/09

Oficina sobre Tema dos Trabalhos com	18/9/09
Consultores da ALMG

Oficina de Teatro	 8/10/09

Publico	CargaParticipantesHorária
Estudantes do curso de	32 horas	20
Ciências Sociais da PUC
Minas e monitores da

Associação Democracia
Ativa

Alunos das escolas	4 horas	140
do ensino médio e

do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas

Alunos das escolas	2 horas	140
do ensino médio e

do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas

Alunos das escolas	2 horas	140
do ensino médio e

do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas

Alunos das escolas	4 horas	140
do ensino médio e

do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas

Alunos das escolas	4 horas	20
do ensino médio e

do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas

Alunos do curso de	4 horas	8
Ciências Sociais da

PUC Minas

Alunos das escolas	4 horas	140
do ensino médio e

do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas
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22 a	
prt.i tii ti	cc

24/4/09	camaras municipais	20 horas
mineiras parceiras

	

19 a	Representantes de
20/8/09	câmaras municipais	12 horas

mineiras parceiras

	

12e	Representantes de

	

1 /1 1 /fl	câmaras municipais	1 horas
inirlili .1. li,ir(.eIrds

47 horas	106

32
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Reunião de Técnicos da GPI com	 Alunos do curso de
Monitores da PUC Minas	 20/10/09	Ciências Sociais da PUC	4 horas	8

Minas
Alunos das escolas

Sessão Final — Grupos de Trabalho	12/11/09	do ensino médio e
do curso de Ciências	4 horas	140
Sociais da PUC Minas

Alunos das escolas
Sessão Final - Plenária	 13/11/09	do ensino médio e

do curso de Ciências	4 horas	140
Sociais dd PUC Minas

TOTAL	 68 horas	1.036

3.1.2 - Parlamento Jovem de Minas - 2010

AvIdade	 J— Data	- Público Tw-Horária-- ------
Curso de Capacitação para Cãmdrd
Municipais - 1 Etapa

Curso de Capacitação para Câmaras
Municipais - 2 Etapa

Curso de Capacitação para Câmaras
(V1iinirip;is - Et Ftipi

TOTAL

3.2 - Visitas Orientadas

Periodo

Março a dezembro/09

mental e Março a dezembro/09ledio
Março a dezembro/09

Março .i diiimbro'G9

TOTAL

• •	CargaiVisitas	•	ParticipantesHorára

32	64 horas	1 521

42	84 horas	1.809

15	?,0 horas	502

196 hor_ajs.	 4.082

Categorias

4 a 7 Serie do E risirlo
Fundamental
8 Série do Ensino Fundai
1 ao 32 ano do Ensino .J

Ensino Superior

lurmas Especiais
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4. ESTUDOS E PESQUISA

4.1 - Programa de Pós-Graduação

Atividades	 Período/Data	Público	Carga	ParticipantesHorária

Curso de Especi.iliiaçio em	 19/1 1 30/1/09	Servidores da

Poder Legislativo (parceria PUC Minas)	2017 a 31/7/09	ALMG e publico	180 horas	19
em geral

Curso de Especialização em	 Servidores da
Comunicação Pública	 Mirço a julho 2009 ALMG e público	120 horas	23
(parceria PUC Minas)	 em geral

TOTAL	 300 horas	42

4.2 - Pensando em Minas

Atividades

Gestão Metropolit,ina e Autonomia
Municipal

Clarice Lispector e os Intelectuais
no Estado Novo: itinerários de lima
aprendizagem

Período/Data	Público	carga	ParticipantesHorária

Servi lore iii
27110109	ALMG e pessoas	3 horas	28

interessadas

Servidores da
18/11/09	ALMG e pessoas	3 horas	49

interessadas

TOTAL	 6horas	77

4.3 - Programa de Formação Política

Atividades	
1	

Período/Data	Público	Horria	Participantes

	er viilore	li
Ciclo de Palestra, obre 1 tica Aplicada	24/9, j 0/10/09	ALIVIO e público	12 horas

em geral

Consultores

Conexão Assembleia - As praticas	 da ALMG e
13/10e3/11	estudantes do	7horas	islegislativas como campo de pesquisa curso de Direito

da UFMG

TOTAL	 19 horas	78
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Cadernos da Escola do
Legislativo (2 fascículos)

Estudos e Pesquisa
Publicações

DVI) - Videoaulas
Planejamento e
Orçamento Público

Cooperação
lnterinstitucional

Tecnologias Educacionais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1 2009

S. OUTRAS ATIVIDADES

Atividades	 Núcleos

Exposição Formação do	Estudos e Pesquisa

Povo Mineiro	 Publicações

DVI) - Ciclo de Palestras	Estudos e Pesquisa

Formação do Povo Mineiro 1 Tecnologias Educacionais

Período	Detalhamento

Conapço, redação e

Junho de 2009	edição do conteúdo da
exposição

(com apoio da GID)

Produção de DVD com as

Junho de 2009	palestras do programa
(com apoio da TV

Assembleia)

Produção de DVD de apoio
ao Programa de Formação

Outubro de 2009	de Multiplicadores em
Planejamento e

Orçamento Público

Junho de 2009	Coordenação do processo
Dezembro de 2009 de seleção dos textos e edi-

ção da publicação
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Av. Olegário Maciel, 2.161 - Lourdes
30180-112 - Belo Horizonte - Minas Gerais

(31) 3348-5400
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escola@almg.gov.br
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Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho
30190-921 - Belo Horizonte - Minas Gerais

(31) 2108-7000
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