Pós-graduação lato sensu
Especialização

Poder legislativo
e políticas públicas
2015
Áreas de concentração
Comunicação pública
Estado e instituições democráticas

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola do Legislativo, oferece o curso de especialização em
Poder Legislativo e políticas públicas, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação e destinado a parlamentares e servidores
dos legislativos e a profissionais e cidadãos que interagem com as assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e câmaras
municipais. Com essa iniciativa, a Assembleia de Minas busca aprimorar o trabalho de todos aqueles que contribuem para a melhoria
do desempenho das funções legislativa, fiscalizadora e representativa.
Objetivo geral

Formar profissionais qualificados e desenvolver a geração, a aplicação e a disseminação de
conhecimentos e competências necessárias para auxiliar o Parlamento nas suas ações,
contribuindo para a ampliação da legitimidade, da eficácia e da eficiência das políticas
públicas.

Público-alvo

Parlamentares e servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de outras casas
legislativas; profissionais que interagem com o Poder Legislativo ou têm interesse no
conhecimento sobre a temática “Poder Legislativo e políticas públicas”.

Programa do curso – Núcleo comum

Prof. Dr. Manoel Leonardo dos Santos
Prof. Ms. Marcos de Castro Alvarenga
Profa. Dra. Maria de Fátima Anastasia
Profa. Esp. Maria Regina Álvares Magalhães
Profa. Dra. Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos
Profa. Dra. Tatiana Ribeiro

Corpo docente – Áreas de concentração
Comunicação pública
Profa. Dra. Ana Paola Amorim
Profa. Dra. Ângela Cristina Salgueiro

Estado e instituições democráticas
Prof. Ms. Gustavo Gomes Machado
Prof. Dr. Luiz Flávio Sapori

Teoria democrática, representação e participação política
Poder Legislativo e políticas públicas
Sistema eleitoral e partidário
Tópicos de políticas públicas
Finanças públicas e sistema orçamentário
Constituição, democracia e política
Políticas públicas, cidadania e desigualdade
Direitos humanos, cidadania e diversidade
Fiscalização e Poder Legislativo
Metodologia da pesquisa científica
Processo legislativo e produção normativa
Parlamento, linguagem e texto normativo
Estado, serviço público e sociedade

Titulação

Especialista em Poder Legislativo e Políticas Públicas

Duração

Início: 10 abril de 2015
Término: 16 dezembro de 2016

Carga horária
360 horas

Dias e horários

As aulas serão realizadas às sextas-feiras, das 14 às 18 horas.

Área de concentração – Comunicação pública
Comunicação e políticas públicas
Comunicação e política

Área de Concentração – Estado e instituições democráticas
Federalismo, regionalização e políticas públicas
Política de segurança pública no Estado Democrático de Direito

As palestras da disciplina Estado, Serviço Público e Sociedade serão realizadas ao longo do curso
em oito segundas-feiras previamente informadas, das 19 às 22 horas.
Na segunda quinzena dos meses de julho de 2015 e janeiro e julho de 2016, haverá aulas durante
uma semana, das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Local

Escola do Legislativo
Av. Olegário Maciel, 2.161 – Lourdes – Belo Horizonte

Coordenação do curso
Guilherme Wagner Ribeiro

Vagas

Corpo docente – Núcleo comum

40 vagas por turma, sendo 20 para servidores da ALMG e 20 para o público externo.
Caso não sejam assim preenchidas, as vagas poderão ser redistribuídas, de acordo com a
classificação no processo seletivo.

Prof. Ms. Bernardo Costa e Couto Magalhães
Prof. Dr. Bruno de Almeida Oliveira
Prof. Dr. Bruno Wanderley Reis
Prof. Dr. Fabrício Augusto Oliveira
Prof. Esp. Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt
Prof. Dr. Guilherme Wagner Ribeiro
Profa. Dra. Helena Maria Gomes de Queiroz
Prof. Ms. José Alcione Bernardes

Critérios para concessão de título

Cumprir a frequência mínima de 75% das horas programadas em cada disciplina
Obter nota mínima de 70 (setenta) pontos em cada uma das disciplinas do curso
Obter aprovação de defesa pública do trabalho de conclusão do curso
Não ter nenhuma pendência acadêmica ou financeira com o Programa de Pós-Graduação da ALMG

Processo seletivo

Processo de matrícula

Período de inscrições

Período

Local

Documentos

2 de fevereiro a 9 de março de 2015

30 de março a 8 de abril de 2015

Escola do Legislativo

Cópia do documento comprovatório do curso de graduação, acompanhado do original para conferência
Observação: os alunos externos deverão efetuar o pagamento da primeira parcela do curso, no valor de R$
360,00 (trezentos e sessenta reais), no ato da matrícula.

Documentos para inscrição

Ficha de inscrição impressa e preenchida (modelo está disponível no Portal da ALMG, no seguinte endereço:
www.almg.gov.br/escola)
Uma foto 3 X 4
Cópia de documento de identidade
Breve currículo profissional
Justificativa da importância de realização do curso para o desempenho de suas atividades profissionais

Da seleção

Constará de prova escrita eliminatória, valendo 100 (cem) pontos, a ser realizada no dia 13 de março de 2015,
das 14 às 17 horas, na Escola do Legislativo.
Texto-base para a prova: A representação política em 3D – elementos para uma teoria ampliada da
representação política, de Luis Felipe Miguel (Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 18 nº 51
fevereiro/2003), disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15989.

Resultado da seleção

Custo total

R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais) ou 18 (dezoito) parcelas de R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais), sendo a primeira paga no ato da matrícula, com cheque nominal à ALMG.

Informações gerais

O edital está disponível na página da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (www.almg.gov.br/escola). É
recomendável a leitura desse documento antes de se fazer a inscrição para o processo seletivo.

Mais informações

Escola do Legislativo
Av. Olegário Maciel, 2.161 – Lourdes – Belo Horizonte
Telefone: (31) 2108-3400
E-mail: escola@almg.gov.br

30 de março de 2015

Diretoria de Comunicação Institucional
Rua Martim de Carvalho, 94 – 7º andar – Santo Agostinho
CEP: 30190-090 – Belo Horizonte – MG

