
30 ANOS DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA 

Em 2022, vamos comemorar três décadas de fundação da primeira Escola do Legislativo do país, a ELE-

ALMG. A partir do trabalho organizacional da REDE MINEIRA DE ELEs, toda a comunidade ligada à área no 

país resolveu unir esforços para, mais que simplesmente celebrar uma efeméride, provocar uma ampla 

reflexão sobre a função educativa do Parlamento, promover o compartilhamento de projetos e práticas 

relevantes, reconhecer iniciativas exitosas, difundir valores presentes na atividade e pensar os rumos da 

qualificação de parlamentares e servidores, bem como da formação para a cidadania. 

 

Você sabe quais ações estão sendo desenvolvidas? Então, confira: (links a seguir) 

 

- Curadorias responsáveis pelo acompanhamento de iniciativas: 

Clique em cada um para saber as atividades que desenvolvem. 

 

Se você tiver alguma ideia para compor a programação, entre em contato como Comitê Gestor da REDE. 

Combinamos de apresentar propostas concretas até 10 de novembro. Para um projeto se tornar realidade, 

basta apenas ter a ideia e mobilizar gente para organizar e realizar as atividades, pois não há subordinação 

entre integrantes da Rede. As reuniões gerais da Rede constituem ótimo espaço para discutir, pensar e 

apresentar ou se juntar a iniciativas. 

 

  



ELE-ALMG 

- Articula as ações no âmbito da ALMG 

- Realiza reuniões quinzenais, com um grupo de 6 servidores 

- Mobiliza área de comunicação da ALMG para criação de marca e identidade visual para as comemorações 

- Estuda a viabilização de um Hotsite da ALMG (um exemplo pode ser visto no hotsite criado para os 300 

anos de Minas: https://www.minas300anos.mg.gov.br/  

- Prepara junto a diretorias da ALMG a realização de Reunião Solene para 

comemorar os 30 anos de Educação Legislativa 

- Mobiliza a Gerência de Documentação e Informação para realização de 

exposição temporária sobre Educação Legislativa no Memorial do 

Legislativo da ALMG 

- Mobiliza TV Assembleia e Rádio Assembleia para produção de 

documentário, vídeos e podcasts  

- Estuda adaptar atividades regulares para a temática de Educação 

Legislativa. Exemplos: “Pensando em Minas”, com 3 programas especiais; 

criação de capa alusiva aos 30 anos nas publicações da ELE; edição 

especial do Nepel com artigos sobre Educação no Parlamento; lançamento 

de Repositório de TCCs desenvolvidos na Especialização em Políticas 

Públicas; e outras 

- Estuda organizar seminário, mesa-redonda ou webinar sobre as contribuições da Educação Legislativa 

para a profissionalização do trabalho em Casas Legislativas 

- Estuda realizar encontro de confraternização com todos os servidores que já passaram pela ELE-ALMG 

- Estuda a viabilidade de criar um curso ou projeto de estímulo à criação e fortalecimento de ELEs em todo 

o Estado. 

 

REDE MINEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO 

- Responsável pelo Grupo de Trabalho que coordena todas as curadorias 

- Dedica parte de suas reuniões gerais para a discussão da organização 

das comemorações  

- Estuda desenvolver o projeto “Legados do PJ Minas”, pensando em 

resgatar conquistas ao longo da existência do programa e estabelecer 

formas de acompanhar estudantes por meio de um perfil longitudinal.  

- Prepara a realização da Gincana do Saber Comemorativa dos 30 Anos 

de Educação Legislativa 

- Estuda organizar uma exposição itinerante na qual cada Câmara possa 

mostrar para as demais e a população em geral como se organiza e 

quais projetos desenvolve. 

- Estuda organizar um seminário, mesa-redonda ou webinar sobre 

Educação Legislativa em Minas Gerais  

Contatos: 
Servidores da 

ELE-ALMG 
 

Ruth, Leandra,  
Marialice, Vera,  

Bossi, Ivan,  
em conjunto com 
vários setores da 

ALMG 

Contatos: 
 

Comitê Gestor da 
Rede:  

Adolfo Bossi, ,Claudinei,  
Ivan, Margareth, 
Mayara, Mônica, 

Patrícia, Samantta,  
Sandro, Sérgio 

 
A REDE somos 

todos nós! 

https://www.minas300anos.mg.gov.br/


COMUNIDADE NACIONAL – ABEL, ILB, CEFOR, ELEs de ALs 

 

- Realiza reuniões quinzenais, com representantes de várias 

instiuições 

- Incentiva ELEs das Assembleias de todos os Estados a desenvolver 

uma programação própria para aderir às comemorações 

- Estuda promover o Dia da Educação Legislativa com atividades 

simultâneas em diversos Parlamentos, incentivando a aprovação de 

PL sobre o assunto que já tramita no Congresso Nacional 

- Estuda organizar um seminário, mesa-redonda ou webinar sobre 

Educação Legislativa em vários parlamentos do mundo 

- Organiza o Encontro da ABEL de 2022 em Belo Horizonte, para 

fechamento da programação das comemorações 

- Mobiliza o Congresso Nacional para aderir às iniciativas e para 

realizar Reunião Solene para comemorar os 30 anos de Educação 

Legislativa no país 

- Estuda desenvolver publicações, com apoio da Gráfica do Senado, 

alusivas à Educação Legislativa 

- Estuda desenvolver programa de rádio no âmbito da Câmara sobre Educação Legislativa 

 

FRENTE PARLAMENTAR DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO LEGISLATIVA  

- Realiza reuniões trimestrais, com representantes de várias câmaras 

- Congrega parlamentares interessados em apoiar a causa da Educação Legislativa e que reconhecem a 

importância do trabalho desenvolvido por Escolas do Legislativo  

- Criou um Manifesto da Frente Parlamentar de Promoção da Educação 

Legislativa, contendo princípios e diretrizes de sua atuação 

- Criou um espaço virtual para coletar assinaturas de apoio à FRENTE, 

com informações gerais sobre seus propósitos, valores e diretrizes 

- Mobiliza parlamentares para se tornarem signatários do Manifesto. É 

fundamental o trabalho de cada servidor das ELEs mineiras, 

esclarecendo presidência e parlamentares de suas respectivas câmaras, 

para atingir esse objetivo 

- Estuda organizar um seminário, mesa-redonda ou webinar sobre 

atribuições de parlamentares e técnicos para o desenvolvimento de 

atividades de Educação Legislativa  

- Estuda organizar uma pesquisa e um  seminário, mesa-redonda ou webinar sobre a formação de políticos 

no Brasil 

- Estuda mobilizar as casas legislativas mineiras para a realização de reuniões solenes em cada Câmara 

sobre Educação Legislativa 

Contatos: 
 

ABEL: Florian Madruga, e 

diretores regionais 

ILB: Leonardo, Luís Fernando  
CEFOR: Juliana, Alice, 

Corina. Márcio 
ALs e OUTRAS 

INSTITUIÇÕES: Rachel 

Farias, Roberto Lamari  

REDE MINEIRA: Sérgio, 

Mônica, Patrícia , Adolfo 

ALMG: Ruth, Bossi. Ivan 
 

Contatos: 
 

CMJF: Juraci Scheffer 

CMPA: Leandro Moraes 

CMSSP: Vinicio Scarano 
 APOIO: Mônica Franco e 

Sérgio Loures  
 


