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Ensino, Pesquisa, Formação Política e Educação para a Cidadania
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Os programas de Educação Corporativa foram, a partir da década de 90,

um dos ingredientes mais importar ites na i eceita de sucesso das oi ganizacões

privadas. Atuando num cenario dinâmico, altamente competitivo e em

permanente mudança, as empresas enxergaram nos programas de

educação continuada a solução para melhorar a qualificação técnica e

cultural de seus profissionais, ajudando-os a atuar mais efetiva e eficazmente

na sua vida institucional.

No Brasil, o poder público, ainda que por razões diferentes. esta trilhando

um caminho semelhante ao das "organizações que aprendem". que e como

são chamadas aquelas empresas que estao investindo estrategicamente na

for macão continuada de seus funcionários. Esse movimento pode sei-

claramente identificado, a partir da década de 90, com o surgimento de

inúmeras escolas de governo. Junto ao Podei Legislativo, essa iniciativa foi

deflagrada com a criação da Escola do Legislativo da Assembléia de Minas

Gerais. em 1992, a primeira do Brasil.

De lá para cá, seguiram essa mesma direção nutras casas legislativas,

fortalecendo uma rede de educação que lá conta com escolas em

praticamente todas as assembléias estaduais, bem como em algumas câmaras

municipais. além da Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis), criada

sob a égide da Lei de Diretrizes da Educação e abrigada no Senado Federal.

Esse processo culminou, em 2003. com a fundação da Associação Brasileira

das Escolas do Legislativo (Abel). por meio da qual essas instituições têm

buscado trocar experiências, promover o intercâmbio de programas de

capacitacão e refletir sobre as necessidades de capacitacão dos servidores

do Legislativo.

Em Minas Gerais, a Escola do Legislativo tem atuado no sentido de garantir

oportunidades de formação e capacitacão continuada aos servidores,

privilegiando o aprendizado organizacional e dando suporte á instituição para

que ela alcance seus objetivos cora competência, agilidade e eficiência.
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Nesses 12 anos de existência, a Escola do Legislativo aprofundou seus

programas internos, oferecendo, em parceria comi nstituicões de ensino superior,

cursos de pós-graduação que têm complementado a foi mação dos servidores.

Ao mesmo tempo, a Escola do Legislativo buscou ampliar o seu campo de

atuação, com o objetivo de garantir à sociedade oportunidades de capacitacão

que lhe permitissem participar do processo legislativo com maior conhecimento

e competência. A formação política da sociedade é fundamental para fortalecer

o Parlamento e para estimular a participação democrática e qualificada dos

cidadãos no processo legislativo, dando maior legitimidade e qualidade às suas

decisões.

Ao oferecerá sociedade essas oportunidades de formação e aprimoramento,

a Escola do Legislativo está também em sintonia com as ações desenvolvidas

pela Assembléia Legislativa no sentido de, por meio de seminários, fóruns e

audiências públicas, além da recém-criada Comissão de Participação Popular,

fomentar e qualificar a efetiva participação de todos no processo político e

democrático de tomada das decisões que interessam à coletividade.

Os resultados apresentados nesse relatório demonstram e reforçam,

portanto, a preocupação do Legislativo mineiro em atuar com competência

na produção das leis e na fiscalização das políticas públicas. Espelha também

a experiência da Assembléia de Minas em garantir espaços e instrumentos

de participação direta da sociedade nesses processos. Trata-se de um esforço

conjunto - da Assembléia de Minas e da sua Escola - que sedimenta novos

caminhos para 2005, no sentido de continuarmos contribuindo para que o

nosso povo alcance a sua cidadania em toda plenitude.

auri4Tor

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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E1d i. LL.1 Um Projeto em Evolução

No início dos anos 90, a Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais passou por uma ampla

reestruturação administrativa visando ao aprimoramento

da atuação do Parlamento mineiro. Entre outras

iniciativas, foi implantado um programa de educação

continuada do corpo técnico da Casa.

A criação da Escola do Legislativo, em julho de 1992,

foi inspirada nesse processo e, em menos de um ano,

a sua estrutura estava pronta para dar início às

atividades. A partir de fevereiro de 1993,  a Escola

tornava-se responsável por criar, para os servidores

da Casa, oportunidades de capacitação,

aperfeiçoamento e atualização nas áreas de

interesse e de atuação da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais.

Ao longo de sua existência, a Escola do Legislativo

buscou aprofundar suas ações de ensino para garantir a

continuidade da formação dos servidores do Legislativo

estadual. Ao mesmo tempo procurou avanca

caminhos, derrubando os muros de um cenir,

convencional de treinamento, para abrigar umi

programação voltada para a formação integral do5

membros e servidores do Parlamento mineiro e para a

formação técnica e política de agentes públicos,

especialmente dos Legislativos municipais.

A Escola passou a atuar ainda na criação,

sistematização e difusão de conhecimento técnico

especializado na área legislativa, por meio do estímulo a

pesquisas, à produção de publicações e à manutenção

de um banco de conhecimento institucional, disponível

e-

L ter ,,tt,,, &
Sociedade
Outubro/2004
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para consulta na /iome page da Assembléia Legislativa

(www.almg.gov.br ).

A Escola do Legislativo incorporou ainda em suas

atribuições a responsabilidade pela implantação de

programas de formação política e de educação pala a

cidadania, destinados a lideranças políticas e

comunitárias, estudantes, profissionais de diversas

áreas, organizações da sociedade civil e ao cidadão que

busca complementar a sua formação e aprimorar a sua

pai ticipaÇão na construção de urna sociedade

democrática, justa e igualrtáiia.

Áreas de Conhecimento

No âmbito da estruturação tematico o Escolo do

Legislativo atua em oito grandes áreas-núcleo, em torno

das quais se organizam o conhecimento e as

competências construídos e disponibilizados numa

inst it iiicao legislativa.

São elas:

• Juridica e de Admirristi ação Pública

Linguística

de Elaboração Legislativa

• de Comunicação e Informação

• de Políticas Públicas

• de Desenvolvimento Psicofuncional

• Histór ico- Filosofica e Cultural

• Político-Parlamentar

Áreas e Programas

Capacitação Interna

A Escola do Legislativo é responsável pelas ações de

capacitacão interna dos membros e servidores do Poder

Legislativo estadual nas áreas específicas de

competência e atuação da Assembléia Legislativa do



Estado de Minas Gerais. O atendimento é feito a partir

de demandas dos setores e da identificação de

oportunidades de capacitação que contribuam para o

aprimoramento do exercício profissional dos seus

públicos e do próprio funcionamento da Casa.

Programas

1.1 - Apoio ao Parlamentar

Programa de informação e atualização dos deputados,

abordando conteúdos das diversas áreas de

conhecimento relacionadas ao Poder Legislativo o

desenvolvendo atividades que contribuam para

aprimoramento da prática político-parlamentar.

ainda uma programação específica de recepção aos

deputados no início de novas legislaturas.

1.2 - Formação Continuada

Programa de qualificação e atualização técnico-

administrativa dos servidores do quadro permanente e

das assessorias parlamentares nn aroos trnats rs do

inter e;se e atrincão da Assembleia.

1.3 - Formação Acadêmica

Programa desenvolvido em parcei ia com ir rsti t.wcõr

mineiras de ensino superior, de caráter acadêmico-

profissional, em nível de pós-graduação, destinado à

especialização de servidores da Casa e de públicos

externos direta ou indiretamente ligados à realidade

dos poder OS ii hlicos. pr incipa monte do Poder

Legisla ti v o

1.4 - Formação Gerencial

Programa de capacitaão e aprimoramento técnico-

comportamental de servidores que ocupam cargos e

funções de direção e assessoramento.

Cicio de Gestao em
Cornunicaçao
Novembro. 2004

e' YBC i
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(iniço de ietroclnnç,nn
t.rn . Iodoionrn, de A iainac,no
de Desempenho
Junho/2004



1.5 - Formação Escolar

Programa de atendimento as demandas de escolarizacã

básica de servidores, nos níveis fundamental e médio,

por meio da oferta de Telecurso, em parceria com o

Sistema Fiemg.

1.6 - Desenvolvimento Psicofuncional

Programa de pi epar aco dos sei vidoi os para o

desenvolvimento de competências compor tamentais

que reflitam no seu aprimoramento individual e na

melhoria das relações interpessoais, contribuindo

para melhorar a qualidade de vida dos servidores e

do ambiente de trabalho.

Capacitação Externa

iH

2
Sc—.a do Se,00l.,r

Oicina de P,ntu,,
Outubro 2004

A Escola do Legislativo oferece cursos, palestras e

conferências, em áreas temáticas de interesse e

atLiação do Poder Legislativo, destinados a segmentos

específicos da sociedade ou aber los ao publico em geral.

Programas

Encontro de Educadores
para a Cidadania

Junho 2004

2.1 - Apoio aos Municípios

Programa de qualificação e atualizacao de agentes

políticos e técnicos de câmaras e prefeituras municipais

rias áreas de conhecimento relacionadas ao Podei

Legislativo. As atividades são desenvolvidas na Capital

ou nos propr os rriunicipioS, em parceria coro órgãos e

ai qani?acoes da corotinidade local.

2.2 - Apoio Interinstitucional

Pi ograrna de apoio a capacitaÇão de servidores e

técnicos de outras instituições públicas (secretarias.

autarquias e fundacões do Estado, órgãos do Podei

Judicrarro. assembléias legislativas, entre outros) nas

áreas temáticas de atuação do Poder Legislativo.
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O atendimento e feito a partir de demnrHos

pai coi ia com as iristitilicoes solicittc
44

Treinamento Básico
interieqis
Novembro/2004

o

2.3 - Educação a Distância - Apoio Interlegis

Inclui atividades de ensino e reflexão a distância,

utilizando as novas tecnologias educacionais, como a

televisão, o computador e, em especial, a internet.

Além de iniciativas próprias, a Escola do Legislativo

mantém, nessa área, uma parceria com o Programa

Interlegis, desenvolvido pelo Senado Federal, em vários

projetos, como cursos a distância, videoconferências e

outros eventos. O objetivo do lnterlegis é promover a

modernização e integração do Poder Legislativo nos

seus níveis federal, estadual e municipal e a maior

transparncia e inter aÇão desse Podei com a

S O Ci Orla (10

2.4 - Formação Política

Esse programa inclui rtnlid(i(les e everrins abu tos

público em geral ou direcionados a determinados

segmentos da sociedade, com o objetivo de tiansirutu

informações e estimular a reflexão acerca de questões

relacionadas à atuação do poder público, em especial do

Poder Legislativo, bem como sobre as formas de

organizaÇão e participação política

da sociedade.

Programa de fomento e apoio às iniciativas dos

servidores da Assembléia de Minas nas áreas de estudo

e pesquisa sobre o Poder Legislativo e de divulgação da

produção acadêmica dos servidores e das instituições

mineiras de ensino superior acerca de temas

relacionados a esse Poder.

Pesquisa e Reflexão
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Programas

3.1 - Estudos e Pesquisas

O Nucleo de Estudos e Pesquisas da Escola do

Legislativo (Nepel), instituído pela Portaria n°12/2002.

destina-se a estimular a produção, a sistematização, o

registro e a divulgação de conhecimentos relevantes

pai-a o aprimoramento das ações do Poder Legislativo.

nas seguintes linhas temáticas:

• A democracia representativa e os instrumentos de

participação do povo:

Estado membi o no contexto do federalismo

brasileiro atual:

• Poder Leqislativo e sua relação com os demais

Poder-es e funções do Estado, com

mi iriicintiva pi ivadi e com as organrzaões

n,io-governamentais:

A pratica politico-pai larnentai do Poder Legislativo

estadual e de seus membros.

3.2 - Pensando em Minas

Pi ograrna de palestras destinado á divulgação, a

apresentação e ao debate de teses, dissertacões,

pesquisas o trabalhos técnicos elaborados por

servidores da Assembléia, além de pi-oduções

académicas sobre o Poder Legislativo ou a política,

elaboradas em cursos de pos-graduação de

universidades mineiras.

3.3 - Gestão do Conhecimento

Programa voltado paia a identificação, o registro, a

oiganizacão e a disponibilização de informações sobre

competências, conhecimentos e pi oducão técnica de

servidores e da propria Assembleia Legislativa,

especialmente por meio do Banco de Conhecimento e da

edição de publicações.

Pens

Pens,

s



Educação para a Cidadania
O Programa de Educação para a Cidadania tem como

objetivos promover a maior aproximação entre a

Assembléia Legislativa e a sociedade e contribuir para a

formação política dos cidadãos, dando oportunidade

para que desenvolvam uma consciência crítica e uma

atitude democrática participativa que ajudem na

construção de uma sociedade justa e igualitária

Programas

4.1 - Visitas Orientadas

A Escola do Legislativo coordena um programa de visitas

orientadas á Assembléia, recebendo estudantes de

escolas públicas e particulares, grupos de terceira idade

e alunos sui dos. Com essa atividade, os participantes

têm a oportunidade de conhecer o nosso sistema de

representação política e debater sobre as possibilidades

de atuação direta do cidadão; acompanham reuniões de

Plenário e de comissões técnicas e recebem publicações

ao final das visitas que são agendadas de acordo com o

perfil do grupo e o agendamento é formalizado por

professor ou responsável pela turma visitante por meio

de carta, fax, e-mail ou formulário on-Iine.

4.2 - Conexão Assembléia

O Conexão Assembléia é uma par cer ia da Escola com

instituições mineiras de ensino superior em projetos e

ações de educação para a cidadania com o objetivo de

contribuir para a melhor compreensão sobre a

organização do Estado e a atuação dos agentca

públicos: o papel e a atuação do Poder Legislativo e a

várias dimensões da participação política numa

sociedade democrática. Essa atividade busca

desenvolver com a comunidade estudantil uma

consciência crítica. solidária e
Vísit,i Orientada
EL Alberto P ara
Novembro/2004
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construtiva, que incentive a participação política e influa

na consolidação da democracia brasileira.

4.3 - Parlamento Jovem

O projeto Pai lamento Jovem e fiuto da pai cena entre a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por intermédio

da Escola do Legislativo, e o Curso de Ciôncras Sociais

da PUC Minas São Gabriel. Seu objetivo é propiciar aos

jo'ens estudantes universitários e do ensino médio urri

espaço para iefiexão sobre o papel do Poder Legislativo

estadual e sobre a importância da participação política

numa sociedade democi ática, estimulando o

envolvimento dos estudantes em situações praticas de

pesquisa, debate, negociação e realização de escolhas

no contexto do Parlamento, finalizando corri a realização

de urna reunião de debates e votacão em torno de um

tema previarnente selecionado, no Plenário da

Assembléia Legislativa.

A Escola do Legislativo produz e edita publicacões, cnn

meio impresso, audiovisual e eletrônico, no âmbito de

seus diversos programas e áreas de atuação, como apoio

os suas atividades de capacitação e de educação para a

cidadania, bem como para registrar e disseminar textos

e informações sobre pesquisas e eventos realizados pela

instituição.

Principais Publicações por Programa

Capacitaçâo Interna

Pi o=sso Leqrslativo

Apoio aos Municípios

• Manual de infoi noicões nuteis par a o 1 tincionarnento

das câmaras municipais

Atualização de agentes públicos (curso em vídeo)

o

Publicações
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Pesquisa e Reflexão

• Cadernos da EcHa do Leqislativo

• Provocações

• Seminário "Desal os e pci spectivas do Leqislativo

Estadual"

Educação para a Cidadania

Cartilha eletiónica

Urano X Netuno

Formação Política

• Colecão Passo a Passo

• Ciclos de Palestras "Formacào Política" 1, II e III

(vídeo)

• Ciclo de Palestras 'A desconstrucão dos direitos no

Brasil" (vídeo)

• Ciclo de Palestras "História política de Minas Gerais

e do Brasil" (vídeo)

• Seminário de Filosofia Política Os ternas da

fundação e da democracia no pensamento político"

Núcleo de Tradução

Glossário de Termos Parlamentares

,L
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"O senhor.. Mire e veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão
sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou

desafinam. Verdade maior. É  que a vida me ensinou."
Guimarães Rosa

Cacique Xocá - Rio São Francisco
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"Educamos pata transformar o que sabemos, não para transmitir oja sabido

Se alguma coisa nos anima a educar e a possibilidade de que esse ato de educação,

essa experiência em gestos. nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a

deixarmos de ser o que somos, para ser outra coisa para além do que vimos sendo."

Em meio à diversidade de temas abordados pela Escola do Legislativo em 2004,

escolhemos como eixo temático deste relatório o conceito de identidade e o

pretexto/contexto da literatura brasileira, ti atados no Ciclo de Palestras 'Literatura &

Sociedade - Cultura e Identidade Nacionais na Ficção Brasileira", promovido pela

Escola do Legislativo no segundo semestre dc' 2004.

A identidade, essa construção simbólica que nos coloca frente à questão do outro,

faz com que nos debrucemos sobre a especificidade de nossas diferenças na

perspectiva da coletividade. O que nos e poprro corno individuos, como instituição

pública e como nação? O que nos diferencia de outros rndividuos, de outras instituições

e de outras nações e o que nos caracteriza, acenando com a promessa de

construção de identidade?

Somos uni e somos vários, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. De dentro,

ver-no-rios como fragmentos, partes que se distinguem. De fora. SOiTros vistos corno um

todo coeso, homogéneo, forjado por urna lógica metonímica que assume corno

expressão de nossa sintese apenas uma das incontáveis esferas a que pertencemos.

Pensar o que somos e o que fazemos a partir da literatura ajuda a traduzir a

importáncia de nossos propósitos e de nossas ações. Isso porque a literatura "encena

a linguagem, em vez de utilizá-la, ( ... ) engrena o saber no rolamento da reflexividade

infinita: através da escritura o saber reflete incessantemente sobre o sabem". Assim

fica mais fácil reconhecermo-nos como projetos. como seres em constante construção.

E o nosso trabalho corno um desafio permanente e urna satisfação diaria.
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Ensaio Fotográfico

As fotos ilustr ativas do Relatorio de Atividades 2004 da Escola do Legislativo são de

autoria do servidor Márcio Roberto Alves dos Santos, na época consultor da ALMG.

Elas foram i ealizadas durante viagens técnicas pela Estiada Real, entre 1999 e 2000, e

pelo Rio São Francisco, nos anos de 2001 e 2002.

Da ultima viagem, originou-se uni dos projetos que o servidor coordena hoje, à frente

do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo (Nepel). sol:ne "A transposi.

cão do Rio São Francisco: urna análise histórica e socioarnbiental".

A Estrada Real é também um tema sempre presente na Agenda da Assembléia e foi um

dos projetos do Plano Plurianual de Acão Governamental (PPAG) 2004/2007 que mais

recebe emendas durante o processo de revisão do plano coordenado pela Assembléia

Legislativa de Minas Gerais, em 2004,



A Escola do Legislativo realizou, em 2004, um total de 284 atividades, entre cursos,

palestras, coordenação de visitas orientadas e outros eventos, representando

2.132 horas de aulas/palestras. Nesse período, a Escola do Legislativo atendeu um

público de 12.834 pessoas, entre servidores do Legislativo estadual e municipal,

vereadores, liderancas políticas e comunitárias, estudantes e público em geral.

Neste relatório, estão descritas e detalhadas as principais atividades desenvolvidas

pela Escola do Legislativo no período, em cada um dos seus programas e projetos.

Programas Especiais

Em 2004, a Escola do Legislativo priorizou dois qiarides programas de capacitacao,

com versões para o público interno e externo: Dinâmica do Processo Eleitoral,

oferecido no primeiro semestre de 2004: e Programa de Capacitação em

Orçamento Público, realizado no segundo semestre.

O Ciclo de Palestras sobre Dinâmica do Processo Eleitoral, organizado em

três módulos, abordou os seguintes temas: Legislação Eleitoral, Marketing e Pesquisa

Eleitoral e Planejamento e Gestão Municipal. Ele foi oferecido em três versões: para os

servidores da Assembléia Legislativa; para vereadores, pré-candidatos e assessores de

câmaras mjlunrcipais da RMBH: e para o público do interior do Estado.

O Programa de Capacitação em Orçamento Público, incluindo palestras e

cursos, foi oferecido aos servidores e aos lornalistas e representantes das

organizações da sociedade civil.



Dinâmica do Processo Eleitoral
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imica Procco
E:mtoral: Marketing e	22 ai 26/4/04
Pesquisa Eleitoral
D:nã mica do Processo
Eleitoral: Planejamento e	3 7 5/24
Gestão Municipal

Drnârnica do Processo n ///5/04
Eleitora versão completo

Dinâmica do Processo	
21 a 24'6/04

5rrtoral: ver-são completo

= issessores oe

Ohees e assessores de
gabrnetes

Chefes e assessores de
9-901 n.-

Vereadores. rJré-
candidatos e assessores
de câmaras municipais do
RMBH
Ve readores. pre-
canddatose assessores
de cãmms municipais do
1 nteror

102	8h

75	8h

174	14h

245	14H

692	E21-

Programa de Capacitaçâo em Orçamento Público

•	-.	
L/--.ij:t	1.	 -

rOl	 tiAiocrrc-o os Recursos	9/9/04•	-	 de orqanizocces daPubl:ccs - Fic . f Fatinas
sc-c isa odeAriastsizi

jrsc: Controle Publico do
:.eJ5flefltocao Execpaoo 15a 2019104	Servidoreada ALIvIG

comentário do Estado
iono listas,

1/raio, Cont role Publico do	 representantes das
lonej amento e dar Execucâc IS, 1 9 04	oraarizoçds do

2rcamentaria do Estado	 saciedade e publico eri.
aeial

:.Lrrso: Controle Público do	 Veieadores e servidores
1- :.naamento soa Execucao 24 e 25 904	de câmaras municipais de
: i çrl rrartoriri do Estado	 Minas Geiai
acietrs: Proposta

Deputados e assessores_icorrentar,a de MO para a'	20 e 21/1(n-Os
Ex--'i--- he 2005	 de qabinet parlamentar

Servidores do ALMO,Mesa-redoras oc. Desofios
reprasen tontos deos Transporencio no Destoo

2304	 orconcacces daDisnscar:icc dc Processo
saciedase e puolicc

Total

3h

7 C

57;	 151-

68	 16h

102	2h

44	 3H

383	56h



"Está a verdade naquilo que sucede todos os dias, nos cotidianos acontecimentos, na mesquinhêz e
chatice da vida da imensa maioria dos homens ou reside a verdade no sonho que nos é dado sonhar para

fugir de nossa triste condição?"
Jorge .Amado

Moradora da Região da Usina Hidrelétrica de Marmelos Zero - Juiz de Fora
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Capacitação Interna
1.1 —Apoio Parlamentar

Em 2004, as ações desse programa estiveram integradas as diversas atividades de

capacrtacào desenvolvidas pela Escola do Legislativo para as equipes dos gabinetes

parlamentares. Alem de iniciativas corno cursos e palestras, os programas especiais, sobre

Dinâmica do Processo Eleitoral e de Capacitação em Orçamento Púbhco, por

exemplo, tambem tiveram turmas especiais para os assessores parlamentares.

1. 2 - Formação Continuada

Entre as atividades do Programa de Formação Continuada, a Escola do Legislativo

prior izou o atendimento das demandas setoriais, oferecendo cursos de

aperfeiçoamento e capacitacão de acordo com as necessidades especificas de

cada área. Com esse mesmo espri te, a Escola passou a oferecer, deforma

regular. o Ciclo de Palestras sobre o Poder Legislativo, para a formação

introdutória dos estagiar os da Casa. Em 2004, foram atendidos 144 estudantes-

estagiários, que receberam informações sobre o papel do Poder Legislativo

estadual, a organização administrativa da ALMG. os programas de rnterlocucão

1



com a sociedade, entre outros temas. A partir de agora, essa atividade será oferecida

semestralmente, pela Escola do Legislativo, em parceria com a Assessoria de Gestão

de Recursos Humanos.

Cursos e Atividades para os Servidores da ALMG

_
1 Editores deimagem,

Workshop Qualidade de	 cinegrafistas e auxiliares
26/4 a 05/7/04	de cinegrafistas e	 47	41KSom e Imagem na TV	 editores da TV

Assembléia
Nocoes de Direito	 Gerência-Geral de
Constitucional e Técnica	30 24/5/04	Documentaçao e	 21	10h
Legislativa 	lnformacao

GAnálise Avançada do	 erências-Gerais de
3/5a 10/9/04	Apoio ao Plenário ede	31	32hRegimento Interno	 Apoio às Comissoes

Teoria Linguistica e	 Jornalistas e estagiários
Produçao de Textos para	7/5 a 3/12/04	da Gerência Geral de	34	30h
Rádio e TV 	Rádio e Televido
Oficina de Texto	17/5& 20/8/04	Gerência-Geral de	 15	30hConsultoria Temática
Defesa Pessoal e	

2/8/04a 5/8/05	Agentes de Segurança da
Condicionamento	 6	190hnto Físico 	ALMG 
Curso de Língua Brasileira
de Sinais - Libras	24/9a 10/12/04	Servidores daALMG	15	60K

Gestao da Comunicaça	 Chefes de Gabinete	 708 a 26/11/04	 70	20KParlamentar
Ciclo de Palestras sobre o 45 7/5/04	Estagiários da ALMG	84	12hPoder Legislativo
Curso: Metodologia de	28/5a 2/7/04	Pesquisadores do Nepel 60	40KPesquisa 	e servidores
Oficina de Redaçao 1	5/10a 5/12/04	Servidores da ALMG	20	27K
Ciclo de Palestras sobre o

5a 7/10/04	Estagiários da ALMG	30	9hPoder Legislativo
Correspondência Oficial	18/10 a 22/11/04 Servidores da ALMG	24	16h
Total  	507	1	517h

1.3 - Formação Acadêmica

A partir de 2004, a Escola do Legislativo, em parceria com as Faculdades Santo

Agostinho e o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais, passou a oferecei

mais duas opões de cursos de pós-graduação lato sensu: de Marketing
Político e de Marketing e Comunicação Corporativa. O enfoque do primeiro

curso é a aplicação de conhecimentos na estruturação de campanhas eleitorais: a

elaboração do marketing governamental: o desenvolvimento de políticas de comunicação

integrada: e a elaboração de planejamento estratégico nos setores público e privado.

O segundo curso aborda a discussão sobre as estratégias de comunicação e marketing
aplicadas às estruturações diferenciadas de comunicação pública e empresarial. O curso

soma a ação interdisciplinar das áreas de marketing, jornalismo, relações



públicas e publicidade e propaganda. sempre voltadas para o desenvolvimento de

pohticas integradas de comunicação para a elaboração de produtos próprios de

comunicação corporativa - tanto no setor publico quanto privado.

Teve continuidade ainda a oferta do Curso de Especialização em Poder Legislativo,

oferecido em parceria com a PUC Minas. Os ti és cui sos sao abertos ao público, sendo

dirigidos principalmente a servidores públicos, jornalistas, assessores parlamentares,

técnicos, consultores e profissionais de áreas diversas que, no seu trabalho, mantém

interface com o poder público e o Legislativo em especial.

Cursos de Especialização

Ece:; i zicâ: en Roce
l ei co vo
Espeoaiizacão em Poae-
Leu islativo
Marketiog 0o;It!co
Marketing e Comonicac3o
2 ornoatIva
Total

/O4e
Os 30 704

19a 31/1/04 e
1 9 a 30/7/04
23/4/04 a 23/4/05

23//04 a 23/4/05

Tur'un 6	37

Turma 7	35

Turma 1	35
Turma 1	32

139

90h

90h

270h
270h

720h

1.4 - Formação Gerericial

Em 2004. a Escola do Legislativo, em parceria cni yi a Assessom ia de Gestão de Recursos

Humanos, ofereceu o Curso de Introdução à Metodologia de Indicadores de

Desempenho, ministrado por Flávio Popinigis. protessoi e técnico da Emnbrapa. Essa

iniciativa, que teve a participação de todos os geientes-gei ais e gerentes operacionais

da ALMG, Integra as ações do Legislativo mineiro de implementação do seu programa

de avaliação do desempenho institucional. Dando continuidade a essa ação, os setores

da Casa iniciaram, em 2004, a construção de indicadores setoriais para avaliar o

desempenho das áreas da Administração da Assembléia Legislativa já a partir de 2005.

Curso de Capacitação



1.5 - Formação Escolar

Em maio de 2004, 44 funcionários da Assembléia Legislativa concluíram o segundo grau

por meio do Telecurso 2000, oferecido pela Escola do Legislativo em parceria com o

Sistema Fiemg. A formatura dos estudantes, que integraram uma turma de 60 alunos,

foi no dia 12 de maio, em solenidade realizada no Teatro da Assembléia.

1.6 - Desenvolvimento Psicofuncional

As atividades oferecidas por esse programa visaram contribuir para a valorização e

melhoria da qualidade de vida dos servidores, favorecendo sua integração no ambiente

familiar e de trabalho. Teve destaque o início da oficina de Aulas de Ioga, que passou

a ser ofertada regularmente aos servidores, em dois hoi ai ios, com o objetivo de

sensibilizá-los para a importância da prática regular de uma atividade física como ação

preventiva de saúde e bem-estar. Estão agrupadas nesse programa também as

atividades coordenadas pela Escola nas comemorações da III Semana do Servidor

da Assembléia Legislativa, evento realizado em parceria corri a Assessoria de

Gestão de Recursos Humanos e com a Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas

Atividades
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Capacitação Externa
2.1 —Apoio aos Municípios

No primeiro semestre de 2004, a Escola do Legislativo realizou uma série de atividades

na Capital e no interior de Minas Gerais, visando sensibilizar vereadores, lideranças

políticas e de movimentos sociais, professores e estudantes para a importância da

prática política democrática fundada em princípios éticos e solidários, contribuindo, des-

sa forma, para tecer a cidadania plena dos construtores ativos de cada uma das comu-

nidades visitadas. Essa ação se deu especialmente por meio do programa Encontros

com a Política, lançado 2004.

o



Entre as ações do apoio aos municipios, destaca-se ainda a participacáo dos agentes

municipais nos programas especiais - Dinâmica do Processo Eleitoral e Programa

de Capacitaçâo em Orçamento Público - e dos assessores das cimai as municipais

do interior de Minas Gerais no Treinamento Básico Interlegis (TBI), atividade

desenvolvida em parceria com o Interiegis.

Encontros com a Política

_LL3 u-1 	Itajubo	 110
28a 30/4/04	 Patos do Minas	 360	 20h
7/5/04	 Coronel Fabriciano	 110	 4h
14/5/04	 Montes Claros	 200	 8h
28/5/04	 Ouro Branco	 110	 11h
3 a 5/6/04	 Uberaba	 200	 14h30
17a 19/6/04	 Muzambinho	 210	 19h
23/6/04 	ltaúna	 40	 5h30
30/6 a 2/7/04	 Pocos de Caldos	 200 	 12h
26/11/04	 Timóteo	 150	 4h
11/12/04	 Piumhi	 110	 8h
13/12/04	 Androdas	 110	 8h
Total	 1.760	130h

Capacitação dos Servidores Municipais

Tronme'uo Baco	 -	 r-iaorG do ourjj

rier go	 1 04	nhIJriciperrs intequdas o	1 	30h
InterIegi

Total 1 	30h

2.2 - Apoio Interinstitucional

Uma das ações de destaque em 2004 na area de apoiointerinstitucional foi o

estreitamento das relações com as demais escolas de governo que atuam em Minas

Gei ais. Foram realizados, ao longo do ano, encontros periódicos entre técnicos de

diversos órgãos da administração pública que mantêm atividades de ensino nas suas

áreas de atuação, seja por meio de uma escola de governo, sela por um setor de ensino

dentro da organização. Esses encontros resultaram em ações de ensino e outras

atividades para intercâmbio de experiências, como o Encontro de Educadores

para a Cidadania, realizado no início do mês de junho de 2004.



rr:maçao4orupo
de Escolas de Governo
Subgrupo de
lnformaçao do Grupo
de Escolas de Governo

16/6 a 3/9/04

Cursos de Capacitaçâo

ffim

36	24h

27	156

63	39h

Ida Asmbiêia Legislativa

Organizaçao e lndexaçao de
Normas Jurídicas

Total

Essa aproximacão resultou, no final de 2004, na criação da Rede de Escolas de

Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais, com o objetivo de promovei

a integracao, a cooperação e o intercâmbio de experiências entre as escolas

participantes, principalmente quanto a programas, metodologias, serviços técnicos e

sistemas de capacitação profissional, além da promoção conjunta de iniciativas como

cursos, palestras e eventos de interesse comum, reduzindo os custos individuais dessas

atividades em benefício de todos os integrantes da rede. No lançamento da Reap-MG,

nove escolas com atuação em Minas Gerais já integravam o novo grupo.

2.3 - Educação a Distância - Apoio Interlegis

A atuação da Escola do Legislativo em programas de educação a distância tem ocorrido

especialmente por meio da parceria entre a ALMG e o programa lnterlegis do Senado

Federal. Em 2004, o Interlegis adotou uma estratégia de descentralização das ações de

educação a distância, envolvendo mais ativamente a participação dos Legislativos

estaduais.

Em Minas Gerais, a Escola do Legislativo assumiu essa parceria por intermédio do seu

Núcleo de Tecnologias Educacionais, que tem respondido pela coordenação da

tutoria nos cursos a distância oferecidos pelo Interlegis e destinados aos servidores

públicos e pessoas interessadas, bem como pela coordenação local das

videoconferências transmitidas pelo Sistema Interlegis de Videoconferências e

recepcionadas pela Escola do Legislativo.

Tutoria de Cursos (via internet)

Lei de Responsabilidade Social	 28
Orçamento Público	 20
Busca da Qualidade	 24
O Papel do Vereador	 27
Total	 99



Curso a Distância (via videoconferência)

Videoconferências

cursos. seminarios. congressos,
-jn 5es de trabalho

Total	 57	 300

2.4 - Formação Política

Com a participacào de rira publico superior a 500 pessoas ora oito palestras temáticas,

a Escola do Legislativo oíeieceu em 2004, o ciclo Literatura & Sociedade - Cultu-

ra e Identidade Nacionais na Ficção Brasileira. Foram convidados professores

de Literatura Brasileiia das instituicões mineiras de ensino superior para analisar a

obra de sete autores nacionais: Mano de Andrade, Machado de Assis, Guimarães

Rosa. Euclides da Cunha. Jorge Amado, Raduan Nassar e Graciliano Ramos.

Palestras

't.	.'	t

1/10/04 A obra de Machado deAssis Prof . cc PUC Minas	 i0	 .rrPaulo LU: Moreaux Lavigne Esteves

Fi0000 Brasileira	 Prof. de Teoria do Literatura da UFMG-	-	 85	3hConten,poraneo	 Luis Alberto Brarrdao Santas

-	Prof' de Historiados Ideias do UFMG9,11/04	A obra de Guimarães Rosa	 87	 3hHeloisa Starlino
Prof. de Literaturas Portuguesa e

16/11/04 A obra do Eucludes da Cunha Brasileira da UFMG	 3K
Morcus Vinicius de Freitas
ProL do Faculdade de Letras da UFMG23/11/04 A obra de Jorge Amado	 58	 3hEduardo co Asse Duarte

ProL, e Pesquisadoiu da UFMG/Capes30/11/04 A obra de Raduan Nossai

	

	 57Sabnna 5edlmaer

Prof_deTeorucr do Literatura da UFMG1	A obr de Gracrliano Ramos	 auWanoer Meio ,.Lrandc

Total	 595	24h
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Atividades de Pesquisa e Reflexão
A Escola do Legislativo apoiou. em 2004, uma serie de iniciativas de estudo e pesquisa

dos servidores da Assembléia de Minas sobre ternas relacionados ao Poder Legislativo

estadual por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do

Legislativo (Nepel), criado em 2002. Além do Edital n 01/2004, paia seleção de

cinco novos pioletos de pesquisa, o Nepel abrigou o Grupo de Estudos sobre

Práticas Político-Parlamentares. que se reune semanalmente para estudar as

praticas poIitics dos parlamentares mineiros.

Estimulou também a produção de conhecimento sobre as áreas de atuação do

Legsslativo, criando espaços para apresentação. discussão e divulgação de trabalhos,

monografias, dissertações e teses produzidas nas instituicões mineiras

de ensino superior.



Avalicão de cabito
mntelect.ot rias
paginas WEB cras
assentir as

Fabiola Beatriz A. Faraae
Cohen -
Eheyla Abre de Brito Meli

Paula Patroa os Oliveira -
GSi
Alexandre Bossi Queiroz -.
GCT

Os pesquisadores puderam apresentar seus trabalhos no programa

Pensando em Minas, que é gavado e retransmitido pela TV Assembléia ou incluí-los

rio Banco de Conhecimento, disponível para consulta na Iiome page da Assembléia

Legislativa, no Iink da Escola do Legislativo.

3.1 - Projetos de Pesquisa

e is
cor stitucicraiidade
prevent vc ri4 ALMO

Aret : ise comoaratva
rrire ou Fieuirrentos
rrtc'rnos da ALMG e da
:Lârrirrr a du [)eputucios
re9:mc5 de discussão e
votaçao

/ariia Hctc !moes-
3CT

da tv:
coro notar: a cc :on:mie	 -..
pie -'t o c .cnstrtuiovtlicirde	 -	-
por neo. da anãl!nrs da atvidade
cia CCJ

Estudo comparativo do forma com Apovud: em
que os regimentos internos deu	Resultado PerdaJI ihar e ' 5/grer Hihmio - duas casa_ iegslateas organizam	

A r e mi iuru	IrGCT	
o debate e o pmcosea de sotaçan	oosaaoo em
em Plenário

Poiiti:a de cornuncação
em tempos cc crmse:
o caso da ALMG

Jorge .êuiéiio Pôssa Filho
- OID
Mana Lume de Azevedo -
Gab. Deo. Rcrdo Duarte
Fere-ana de Oliveira - GID
Adriana C. Renari - GTV

A luz dss boras e prãricas ia
comunicação e do Markering.
o prometo visa -èF;E,.t!7 5,cbie as
acóca de cOmariicacãC interna e
externa de ALMG, a partir de um
estudo de caso

Aprovado em 23u2
Resultado Parcial:
Grupo :esponsave 1 pela
d:scipiina Corronoro
emTemposoe1rse .m
curso Gestão da

Anli doa iscurson dos
A modemidace no	Mar:a Elisabeio Onritijo dos parlamentares mineiros nos Anos
mtCilrSo parlamentar: a	Santos— DPI	 3K, sitoomido e rnci peermdoasforrn .
Asurnblcis o s Anus .JK Mera Beatriz Gontijo dos	politicue que uporrvrrrn ri	Fi:.. vi

Santos - GCT	 rroderrmícmçJrr em curso e
que a eia se opunham

0 odolescentu e o voto	Eugênia FeiTora Kelies
faciiltetivci	 ELE

A partir da aenticacac
elementos do capital
avaia como os Leg!s:ativ:s
estartuas se cclocam na internet:
as infcrmyrecoesoue anão
disponiveir: SC hu ermtimuIr ir
par i tacão pcoular : e flue
ristl'umc-ntos do transparéncma são
utilizados pelas casa nertisiativaa
entra outros aspectos

dertfmcam entre estudantes dc O
eito do ensino rnédo de Belo
Horizonte o crari de nturense ir
ciecões e ci nílrA rra das Viru.
Oriertadau á Assembléia
Legslzttva sobre esse qrupc.

Aí:ovtrdc aro	O

Resultado Paimo
Apresentação co
rronocrrafe tu cear o
escial;zacão em
Lenisiativo. disponível rio
Banco de-

o

Aproe energia sietrica e
cultura: o caso .rape -	Márcio Roberto Alves do
Uma contubuição a aç.ao Santos EcE
OOlit:ccpariorrientnr

Márcio Roberto Alves dos
Santos - ELEA tmnsposi000 co Rio
Mura Elisabete Gontijo dosSão Francisco: uma	-aCntos - DPIciriolse histooco e
Mana Beatriz (acritijo dossccoarnb:ental
cantos— e.T
Monica Meye - LIFMG

;.::it	O

lriterrorrclo cc
imotossi brlrdride de
realizarão da pasnuici
campo
Resultado Parcial:
Redacão de- urtiqo ate O0.

2004 teor. aflore.....

Est.jdo sobre os ,orios proletosde Âprovcrdi-
trenspcsição asa .igiiae do Aio cio Em execuc:
Francisco ia discutidos, analísacos
no contexzo histórica oas	

Protn com fio ....... .O'
citeraçoos mstropcas sofridas pela ia Faemtr
rio e pelo seu entorno,

lnvestigricào doe impactos
Cociocuitroas q ue esultaránda
construção da barracem de liapu
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Estudo da miacdc. Cr1-'C O clecor e
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-silo-ai,	 cIa 4L MD, co p'iodn de
-me claliva p -,i dmiutadca	 1-591 a 2004

iidu: c-

.ssc a JatiçI oca	Maria Flegna Avaras	Vcirfiea a hrcrrasra de ije a faltaa t r, pailcicar'	Ma-anlhães - 3 T	de acc-ssoAv 
	parto ci51	Arovaic	2002:r:-:- ana c	Lunls;iramc	ccri	es Mi arda -	ca a couc:ao encnrcraaOa,• 'ia 'a -ria FMBH	'3CT	 --0 ir ci cera a manJiscno dasEonss irriac.uiada 4oerd	çordiçdca de si.co'cciar'cso'o

Alor.andie Osasi Queiroz - Vszr eIabirr uro guia conrcrrdc
suqectres ris ir:fcc rjrcLi il r O la da liS O	O iii ela Lii i	'	- '	sai vi j .r-s1aJi,	r	 A rvida e 204o 1 de H i 0- r O i 1 1	 e S2 :!V a aO	iii	 r	Em aas araSIICS CCI!itIVCS	 0arnarclaa	 poarrir Oia levci 'lici nntn na ¶itiiar:aoa ,tdJua -	 Sievica Abreu d 5 ito MeiO

--	E:tcoc ia posshiiria:rerc ri p
til zaca: os TVA palra 'rias'o' Amnic a es- se	a: riadua O,-IIiCuJ da	 E-JuC5s-icIrOiSl,,:)m VI.OISa a	Âuarnvadnso' 3i4na ;,ia	rui '1 
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3.2 - Pensando em Minas

1	O	'a-	3
-.	--	 li'0CJ	 Piotsscer da Fuc	 -comparada

26/4/04 Comunicaçoo a politica nos canais de Leticio Renault	 1
televisao do Poder Legislativo	Piofeasera da Fum€c
Direito adquirido e ordem pública:

Maria Doeu i Simoes Pires31/5/04	 c jur coidi e transcormocao	 ,	 13	 2h
 -	Profesora da UFM

deiaecratica
Fabiana de Menezes Soares

28/6/04 Por que pensar em qualidade da lei ' Professem de Direito da	47	 2h
UFMG

Merroria verses Esquecimento: a
Heloisa Bizses ,areca1 '9/04	cIa pela anistia ampla, geral e	 33	 2hProfessara do UNI -8Hirrestrita	 1 

29/11/04 Controle jurisdicional do prooesser	Jose Alcione BernardesJr.	54	 2h-	legislativo	 Consultor da ALM 
Total	 169	12h

3.3 - Gestão do Conhecimento

A Escola do Legislativo esta responsavel pela administracào do Banco de

Conhecimento sobre o Poder LegislatIvo, abi igado na hoi'ne page da Assembléia

Legislativa (www,arng.govbr). O banco reúne artigos de servidores do Legislativo

mineiro e de colaboradores e está dividido em dois campos: Trabalhos Temáticos, que

já reúne 12 artigos; e Monografias, com 5 trabalhos publicados, incluindo as

monografias produzidas pelos alunos do Curso de Especia117acao em Poder Legislativo.
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Atividades de Educação para a Cidadania

r41
O Programa de Edricacão para Cidadania realizou. em 2004, duas atividades de

destaque entre as ações da Escola do Legislativo: o Encontro de Educadores para

a Cidadania, com o lançamento do Kit Cidadania - incluindo um CD-ROM, uma

fita de video e uma cartilha impressa - e do livro Urano X Netuno, para alunos a

partir da 7" serre do ensino íundaniental: e o Parlamento Jovem. Destinadas a

públicos especificos, as duas ações tiveram como objetivo estender o atendimento da

Escola do Legislativo a novos públicos e contribuir para a reflexão política e uma

participação consciente do cidadão nas suas áreas de atuacão. Além dessas atividades,

a Escola manteve seus programas originam de Visitas Orientadas, recebendo

escolas do ensino fundamental, médio e alunos das instituições de ensino superior.

4.1 - Visitas Orientadas

O Programa de Educação para a Cidadania recebeu quase 6 mil estudantes durante

2004. Nas Visitas Orientadas, acompanhados por monitores da Escola do Legislativo,

consultores da Gerência-Geral de Consultor ia Temática e técnicos de outros setores da

Assembléia, os alunos tiveram oportunidade de conhecer o funcionamento do Legislativo

estadual e debater temas de interesse da sociedade que estavam na pauta de trabalho

da Assembléia de Mirras.

e cc ' dcc dc eris cc nedio

Estjdactes do e'islrmc superior	 29

Total
	

140	5.740	309h



4.2 - Conexão Assembléia

Em 2004, a Escola do Legislativo manteve cinco projetos em parceria com instituições

mineiras de ensino superior, que resultaram em atividades ou programas de estudo,

alguns jÊt concluídos e outros ainda em andamento.

As parcerias do Conexão Assembléia

531 ounos, p1 o$vsronais eEncontro de Pi atiçu ,Jui idic
Centro Universitario Nevvton Paiva	Universitária Questao de Justica e	estagiarios dos Nucleos de Pratico

Cidadania	 Juridica dos Escolas de Direito de
Minas Gerais

Escola de Design da Uemg	Palestras sobre participação politica	117 estudantes
Faculdade de Direito de Sete Lagoas Elaboração de um fascículo da Coleção óJunos e membros do Núcleo de
do Fundação Educacional Monsenhor Passo a Passo sobre Direitos da	Estudos sobre Direitos da Juventude
Messias	 Juventude	 da Fadisete
Faculdade de Direito de Sete Lagoas Concurso de artigos sobre "Poder
da Fundação Educacional Monsenhor Municipal Realidades, Tendências e Estudantes de Direito
Messias	 Caminhos'

4.3 - Parlamento Jovem

O Parlamento Jovem é uma parceria entre a Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, poi meio da Escola do Legislativo, e o Curso de Ciências Sociais da PUC Minas

São Gabriel. O projeto surgiu de urna atividade do Conexão Assembléia

com aquela instituição de ensino e foi agora incorporado à agenda do Curso de Ciências

Sociais e da ALMG, para se tornar um evento anual das duas instituições.

O Parlamento Jovem tem como objetivo geral promover a participação de jovens

estudantes do ensino superior e médio em discussões e proposições sobre o exercício

da cidadania e o fortalecimento da democracia.

Sob a coordenação dos professores da PUC São Gabriel e técnicos da Assembléia

Legislativa, os estudantes do Curso de Ciências Sociais e de seis escotas do

ensino médio de Belo Horizonte participaram de cursos de formação política, debates

sobre dois temas da atualidade e a simulação de duas reuniões da Comissão de

Participação Popular da ALMG.
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