
Objetivos
Adquirir conhecimentos sobre temas e conceitos importantes para o trabalho no Legislativo;
conhecer a estrutura e funcionamento da ALMG; identificar formas de participação do cidadão
junto ao Poder Legislativo; pesquisar e compartilhar informações sobre o Legislativo Mineiro.

Público: Estagiários da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Carga horária: 15 horas

Período: 2 de setembro a 13 de dezembro de 2019

Inscrições: De 2/9 a 6/12/2019, diretamente no ambiente virtual de ensino-aprendizagem da 
ALMG: http://ead.almg.gov.br/moodle/. É necessário ter / criar um cadastro no site para solicitar
inscrição e acessar o curso. 

Dinâmica do curso e certificação
O  curso  é  organizado  em  três  módulos  temáticos,  cada  qual  composto  por  um  texto  de
referência e um questionário avaliativo. Os questionários somam um total de 75 pontos. 
Outros 25 pontos são distribuídos em 3 atividades no módulo “Atividades”, com avaliação por
monitor da Escola do Legislativo. 
Dos 100 pontos distribuídos, 75 são necessários para a obtenção do certificado de conclusão.
Para acessar os módulos do curso, é necessário responder um questionário de identificação.
Ainda antes de acessar os módulos, o estagiário é convidado a responder um pré-teste com
perguntas sobre o Poder Legislativo e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
O módulo “Estágio” apresenta informações relevantes para os estagiários, como legislação e
perguntas frequentes; o módulo de conclusão convida o estagiário a realizar novamente o pré-
teste, chamado então de pós-teste.

http://ead.almg.gov.br/moodle/


Módulo Atividade Pontos

Introdução Pré-teste; Perfil do Estagiário da ALMG -

1- O Poder Legislativo na estrutura do 
Estado brasileiro

EXERCÍCIO 1 30

2- Estrutura e funcionamento da ALMG EXERCÍCIO 2 30

3- Interações entre a ALMG e a sociedade EXERCÍCIO 3 15

Atividades Leis; Legislação Mineira; Proposições em 
tramitação na ALMG

25

Fórum de Perguntas e Respostas -

Conclusão Pós-teste; Questionário de satisfação com o 
curso; Fórum

-

TOTAL 100

Conteúdo programático
1- O Poder Legislativo na estrutura do Estado brasileiro

• Organização do Estado;
• Organização dos Poderes;
• O Poder Legislativo e suas funções;
• História do Poder Legislativo no Brasil;
• O Legislativo Mineiro.

2- Estrutura e funcionamento da ALMG 
• Valores essenciais à ALMG;
• Estrutura administrativa;
• O processo legislativo;
• O processo de planejamento;
• O processo de comunicação;
• Os processos administrativos;
• O processo de formação e desenvolvimento;
• Escola do Legislativo; Procuradoria-Geral; Procon ALMG; Polícia Legislativa.

3- Interações entre a ALMG e a sociedade
• Representação e participação;
• Reuniões de Plenário e das comissões;
• Eventos institucionais;
• Participação online.;
• Acesso à informação e espaços de interação com a sociedade;
• Educação para a cidadania;
• Atividades culturais.

4- Atividades
• Leis;
• Legislação Mineira;

• Proposições em tramitação na ALMG


