“Comecei em 2010 como aluna e foi uma experiência transformadora. Em 2011, presidi os trabalhos em BH. Hoje,
como monitora, gosto de passar a experiência que tive. O
jovem entra de um jeito no PJ e sai totalmente diferente. É
uma experiência que a escola não nos permite: esse conhecimento político na prática, a visão positiva da política. Na
faculdade, a nossa cabeça abre um pouco. Mas, no ensino
médio, a gente não tem essa possibilidade.”
Marina Borges de Freitas, 20 anos, participante da edição 2010, Juiz de Fora.
“Antes, a política não significava nada. Agora, com o
Parlamento Jovem, mudei totalmente minha opinião.
Sei meus direitos e deveres como cidadão, o que devo
criticar e o que devo falar. O projeto me preparou também pro momento do voto, em 2016.”
Rodrigo de Freitas Melo, 17 anos, participante da edição 2015, Conceição das Alagoas.
“O PJ foi muito bom o ano todo, pois sempre quis participar da política. Mas, por ser menor de idade, nunca tive
oportunidade, e o projeto foi o que encontrei. No Parlamento Jovem de Minas – Carvalhópolis, não ficamos só
presos em textos, mas tivemos oficinas e atividades dinâmicas, fáceis de trabalhar. Na etapa estadual, lidamos
com pessoas que têm o pensamento diferente, mas todos
se respeitaram e colaboraram para o melhor resultado.”
Izabella Carvalho, 15 anos, participante da edição
2015, Carvalhópolis.
“No primeiro dia da reunião do PJ, uma participante disse que o projeto tinha modificado a vida dela. E eu achei
aquilo um exagero! Mas à medida que fui participando
das reuniões, vi que o PJ faz isso mesmo. Hoje sei o que é
política, tenho uma visão muito mais ampla. A política
não é só o que a mídia mostra, é um espaço onde o povo
pode participar. “
Isabela Assis, 16 anos, participante da edição 2015,
João Monlevade.

Conheça e acompanhe as atividades do Parlamento Jovem Minas consultando o site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (www.almg.gov.br) ou assinando o boletim da Escola do
Legislativo, disponível no mesmo site.
Para mais informações, faça contato por meio do “Fale com a
Escola”, no site da ALMG, ou pelo e-mail: escola@almg.gov.br.
Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais
Av. Olegário Maciel, 2.161 – Lourdes
CEP: 30190-112 – Belo Horizonte – MG
Tel.: (31) 2108-3400

O que é o Parlamento Jovem de Minas?
É um programa de formação política e educação legislativa que visa ao empoderamento dos estudantes dos ensinos médio e superior dos municípios
mineiros para a ação social e política, sobretudo em relação ao Poder Legislativo.

Como participar?
1º – CÂMARA: A Câmara Municipal formaliza seu interesse em aderir ao projeto enviando e-mail para pjminas@almg.gov.br ou escola@almg.gov.br. Assim que a câmara se inscreve passa a ser orientada sobre os próximos passos
para o início das atividades em seu município.
2° – ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO: Depois que aderem ao projeto, as câmaras
estabelecem parcerias com as escolas de ensino médio, públicas e privadas,
de seu município.
3º – ESTUDANTES: As escolas parceiras das câmaras municipais realizadoras
do projeto abrem as inscrições para os estudantes de ensino médio, conforme acordado com as câmaras municipais. Os estudantes começam os trabalhos de estudo, pesquisas e debates.
4° – MONITORES: As câmaras municipais estabelecem parcerias com universidades, faculdades, escolas e outras instituições e cadastram os interessados
em atuar como monitores. Os monitores passam por capacitação promovida
pelas câmaras municipais, para que estejam aptos a atuar também como formadores dos estudantes de ensino médio.
5° – DEMAIS INSTITUIÇÕES: As câmaras buscam e recebem a adesão de instituições que querem ser parceiras para realização do projeto. As parcerias são
acordadas e todos se comprometem com o alcance dos objetivos propostos.

Onde é realizado?
O projeto é realizado nos municípios mineiros. Contamos com a realização
de três plenárias. A primeira plenária é realizada no município. A segunda
plenária é a regional e acontece numa das cidades da região que assume o
papel de cidade-polo. A terceira plenária é a plenária estadual e acontece na
capital mineira.

Quais os temas do projeto?
O projeto prevê estudos sobre política e cidadania e, a cada ano, um tema de
relevância social e de interesse dos jovens é escolhido, para fundamentar o
trabalho dos estudantes.

Como o projeto se desenvolve
A cada ano, é escolhido um tema de relevância social e de interesse dos jovens para ser trabalhado pelos estudantes em cinco etapas:

1. Etapa de preparação
Compreende a realização de todas as atividades
de planejamento para implantar a edição:
• relacionamento e orientação para câmaras ingressantes;
• preparação de diretrizes (elaboração do Calendário de Atividades e do regulamento, etc.);
• formação dos coordenadores municipais.
As câmaras que desejam ingressar no projeto manifestam interesse enviando e-mail para pjminas@
almg.gov.br ou escola@almg.gov.br.

2. Etapa de implantação
Compreende o desenvolvimento de várias ações pelas câmaras, tais como:
• assinatura do Termo de Adesão ao PJ e envio do documento
à coordenação estadual;
• estabelecimento de parcerias para realização do projeto no
município (com entidades, instituições de educação superior, etc.);
• divulgação do projeto entre as escolas, definição e inscrição
das participantes;
• lançamento oficial das atividades no município, com a participação da comunidade e dos vereadores, em evento na Câmara até 31/3/2016;
• seleção e capacitação dos monitores.

3. Etapa municipal
Compreende o planejamento e o desenvolvimento das seguintes atividades:
• formação dos estudantes: oficinas de trabalho, participação
em cursos de educação a distância, pesquisas e estudos de
formação política e sobre o tema da edição, preparação para
a participação na plenária municipal;
• diagnóstico local;
• redação de propostas sobre o tema da edição;
• visita técnica da coordenação estadual aos polos;
• relacionamento e reuniões entre coordenações municipal, regional e estadual;
• realização da plenária municipal.

4. Etapa regional
Compreende o planejamento e o desenvolvimento das seguintes atividades:
• estudo do documento de propostas que será discutido
nos grupos de trabalho da plenária regional;

5. Etapa estadual
Compreende o planejamento e o
desenvolvimento das seguintes atividades:
• estudo do documento de propostas consolidadas para a plenária estadual. Esse documento
será discutido pelos grupos de
trabalho da plenária;
• preparação dos estudantes para
a participação nos grupos de trabalho e na plenária estadual;
• planejamento da plenária estadual, com orientações e apoio da
coordenação estadual;
• realização da plenária estadual.

• preparação dos estudantes para a participação nos grupos de trabalho e na plenária regional;
• planejamento da plenária regional;
• realização da plenária regional;
• envio das propostas priorizadas para a plenária estadual.

A nossa caminhada
Desde 2004, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), por intermédio
da Escola do Legislativo, e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC Minas), através do Instituto de Ciências Sociais e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, realizam o Parlamento Jovem de Minas.
Em 2006, houve a participação de estudantes de Arcos e Pains e, de 2007 a 2009,
as edições ficaram novamente restritas a estudantes da capital mineira. Em 2010,
o projeto foi interiorizado com a parceria de 12 câmaras municipais.
Em 2014, já adotando o nome de Parlamento Jovem de Minas, o projeto foi mais
uma vez ampliado, com a inclusão de uma etapa regional, que tem possibilitado
a participação de um número maior de municípios mineiros.

Os 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 a do Legislativo, e a importância da participação popular no Parlamento.
• Propiciar espaços de práticas democráticas, com vivência em situações de
estudos e pesquisas, debates, negociações e escolhas, respeitando-se as
diferentes opiniões.
• Estimular os jovens a se interessarem pela agenda sociopolítica de seu
município e do estado e pelo exercício da participação democrática
na discussão e na decisão de questões relevantes para a comunidade.
• Incentivar o envolvimento das câmaras municipais em atividades de
educação para a cidadania.

