TERMO DE ADESÃO

A Câmara Municipal de ….................................................................................., manifesta
sua adesão ao projeto Parlamento Jovem de Minas, edição 20.... e compromete-se a assumir as
competências e atribuições previstas no projeto (Anexo I).
…........................................, ….... de ….................................... de …........
…...........................................

….................................

Coordenadores da Câmara Municipal
De acordo:
___/___/___
…............................................................................
Presidente da Câmara Municipal
Informamos que a Câmara Municipal de …...................................................................... integra o
Parlamento Jovem de Minas, edição 20....
Belo Horizonte, ..…. de ….......................... de ….......
….......................................................................
Ruth Schmitz de Castro
Gerente-Geral da Escola do Legislativo
…......................................................................

Prof. Wanderley Chieppe Felippe
Pró-reitor de Extensão da PUC Minas

ANEXO I
Parlamento Jovem de Minas



Justificativa

O Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política destinado aos estudantes dos
ensinos médio e superior dos municípios mineiros, que cria para os jovens uma oportunidade de
exercício de participação no Parlamento.

Desde 2004, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a PUC Minas – Coração Eucarístico, por
intermédio da Escola do Legislativo e do Departamento de Ciências Sociais daquela universidade,
realizam o projeto Parlamento Jovem. A cada ano, um tema é trabalhado por meio de diversas
atividades e eventos. As seis primeiras edições foram realizadas somente com estudantes de Belo
Horizonte. A partir de 2010, a iniciativa foi estadualizada e ganhou a parceria das câmaras
municipais mineiras, consolidando-se como programa, com diversos projetos que se realizam nas
cidades participantes. Para viabilizar o projeto, as câmaras municipais mobilizam escolas do
ensino médio e superior, órgãos públicos, empresas e organizações da sociedade civil, formando
assim uma extensa rede de formação política e educação legislativa em todo o Estado .



Objetivos

- Estimular a formação política e cidadã de estudantes dos ensinos médio e superior, por meio de
atividades que os levem a compreender melhor a organização dos Poderes, especialmente do
Legislativo, e a importância da participação popular no Parlamento.

- Propiciar espaço para vivência em situações de estudos e pesquisas, debates, negociações e
escolhas, respeitando-se as diferentes opiniões.

- Levar os jovens a se interessarem pela agenda sociopolítica de seu município e pelo exercício
da participação democrática na discussão e decisão de questões relevantes para a comunidade.

- Incentivar o envolvimento das câmaras municipais em atividades de Educação para a Cidadania.



Atribuições e competências dos parceiros

ALMG e PUC-MG
- Disponibilizar equipe para acompanhamento e apoio logístico às ações do projeto;
- Imprimir material de divulgação e de apoio ao evento;
- Promover iniciativas de formação a distância e, eventualmente, presenciais, para os
coordenadores municipais e monitores participantes.
- Realizar visita técnica aos municípios participantes e ao polo.
- Acompanhar as plenárias regionais.
- Promover a Etapa Estadual para apreciação e votação das propostas, assumindo os custos com
estadia e traslado local dos participantes.
Câmaras Polos
- Organizar reuniões regulares de trabalho com municípios da região;
- Participar de reuniões de trabalho com a ALMG e PUC Minas via Skype;
- Fazer o acompanhamento da seleção de escolas participantes;
- Fazer o acompanhamento da seleção de alunos participantes;
- Fazer o acompanhamento da seleção de monitores;
- Dar suporte para a formação de monitores (à distância e/ou presencial);
- Acompanhar o Lançamento dos PJs municipais;
- Preparar para receber uma Visita Técnica da Coordenação Geral do Projeto ao Polo de dois
dias;
- Encaminhar informações de acompanhamento e monitoramento enviadas pelos municípios à
coordenação geral do projeto;
- Apresentar relatórios e informações sobre o trabalho de gestão e assessoramento desenvolvido
pelo polo;
- Acompanhar Plenárias Municipais;
- Organizar Plenária Regional;
- Participar da Plenária Estadual em Belo Horizonte;
- Participar do encontro preparatório para PJ, em Belo Horizonte.
Câmaras Municipais
- Preencher o Formulário de Adesão ao Parlamento Jovem de Minas e encaminhar à Escola do
Legislativo da ALMG;
- Identificar as escolas participantes das etapas municipais;
- Identificar os monitores participantes das etapas municipais e do Curso de Formação de

Monitores;
- Assumir todos os custos da logística da realização da etapa municipal, com autonomia para
firmar parcerias locais.
- Promover a capacitação de monitores para o desenvolvimento de atividades junto aos
estudantes de ensino médio em temas relativos à organização do Estado e às funções dos
poderes, em especial do Poder Legislativo;
- Promover estudo e estimular a discussão do tema dos trabalhos e a elaboração de propostas;
- Responder ao monitoramento executado pela coordenação geral do projeto.
- Eleger os alunos que participarão da Etapa Estadual do Parlamento Jovem de Minas,
guardando, tanto quanto possível, proporcionalidade entre alunos de escolas públicas e de
escolas particulares;
- Encaminhar à ALMG, na data definida em calendário, o documento aprovado na Plenária Final
da Etapa Municipal;
- Responsabilizar-se pelo transporte de ida e volta dos alunos que participarão da Etapa Estadual,
bem como de seus responsáveis, no trajeto entre o Município de origem e o local de hospedagem
em Belo Horizonte;
- Acompanhar e responsabilizar-se pelos alunos de seus Municípios participantes da Etapa
Estadual, durante viagem e estadia em Belo Horizonte;
- Avaliar o projeto na escola municipal.
- Participar do encontro preparatório para PJ, em Belo Horizonte.

