
1 APRESENTAÇÃO

A Escola  do Legislativo  da ALMG oferecerá  de  24/09/19 a 28/10/19  o  SEMINÁRIO
VIRTUAL  Escolas  do  Legislativo  Municipais:  compartilhando  experiências,  com  o
objetivo de incrementar nossos esforços em articular o trabalho das Escolas do Legislativo de
Minas Gerais. 

2 PÚBLICO ALVO

O público-alvo do seminário são os servidores e vereadores que atuam em Escolas do
Legislativo das Câmaras Municipais de Minas Gerais. Não haverá restrição numérica podendo
cada Escola inscrever quantos servidores/vereadores desejar. 
 
3 CONTEÚDO

O Seminário será organizado em quatro Mesas, uma Mesa  por semana, que abordarão
temáticas relativas ao funcionamento e à organização das  Escolas do Legislativo Municipais.

O interessado encontrará na plataforma grande quantidade de informação de interesse
pertinentes ao tema do seminário, como bibliografia, links e boas práticas. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivos gerais: 
 Disponibilizar conteúdo informativo e reflexivo sobre o funcionamento das Escolas; 
 Propiciar a troca de experiências e de informações entre os participantes.

4.2 Objetivos específicos: 
 Levantar informações que permitam uma análise comparativa do trabalho realizado

pelas Escolas participantes do Seminário; 
 Auxiliar  os servidores e vereadores que atuam nas Escolas a compreender suas

possibilidades e desafios;
 Organizar e difundir o conhecimento sistematizado sobre Escolas do  Legislativo;
 Apresentar a educação a distância como um recurso capaz de ampliar a interação

entre as Casas Legislativas mineiras. 
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5 CARGA HORÁRIA 

O  material  será  organizado  para  que  os  participantes  possam  acompanhar  o  seminário
dedicando uma média de cinco horas para a participação em cada Mesa, uma hora por dia útil.
A carga horária total será de 20 horas. 

6 CRONOGRAMA 

Etapas Prazos / 2019

Divulgação e inscrição de 16 a 30 de setembro

Ambientação de 24 a 30 de setembro

Mesa  I – Escolas do Legislativo Municipais: perfis,
trajetórias, perspectivas e redes

de 1º  a 7 de outubro

Mesa  II  –  Educação  Legislativa:  aumentando  a
competência técnica nos parlamentos mineiros 

de 8 a 14 de outubro

Mesa  III  –  A  Educação  para  a  Cidadania  nas
Escolas do Legislativo

de 15 a 21 de outubro 

Mesa IV  -  Gestão das Escolas:  enfrentando as
dificuldades no dia a dia

de 22 a 28 outubro. 

As mesas serão abertas sempre às terças-feiras e se estendem até a segunda-feira da
semana seguinte, visando permitir a participação daqueles tiveram de deixar para se dedicar
ao evento no final de semana.

7  CERTIFICAÇÃO

O  certificado  será  concedido  para  o  participante  que  alcançar  60%  de  acerto  nas
atividades propostas para cada Mesa. 
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