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Informações para Câmaras Ingressantes
no Parlamento Jovem de Minas 2018
Atividades que são pré -requisitos e garantirão a participação da Câmara Legislativa de seu município na edição 2018 do Parlamento Jovem de Minas – PJ Minas 2018:
Atividade:
Requisito 01: Formação Introdutória
1.1. – Atividade OnLine: Curso Preparatório PJ Minas 2018
O curso possibilita que o participante conheça o PJ Minas e compreenda, pela observação da realização de uma Plenária Estadual, a amplitude e profundidade do trabalho desenvolvido no decorrer do ano em cada cidade, e como esse trabalho se consolida.
A plataforma de ensino a distância da Escola do Legislativo da ALMG estará disponível entre os
dias 16 e 31 de outubro de 2017, para inscrição e execução do Curso Preparatório PJ Minas 2018.
Para isso, primeiro faça sua inscrição seguindo os seguintes passos:
1. Vá ao endereço https://ead.almg.gov.br e clique em “acesso” no canto superior à direita.
2. Clique no botão “cadastramento de usuário” na parte inferior da tela à direita.
3. Preencha o formulário apresentado.
4. Durante o preenchimento do formulário, você criará um nome de usuário e uma senha, que
serão usados posteriormente para acesso aos cursos.
5. Você receberá no e-mail informado uma mensagem com instruções para confirmar seu cadastro. Siga as instruções da mensagem.
6. Faça seu acesso na plataforma de ensino (http://ead.almg.gov.br) com o usuário e senha criados
por você. A lista de cursos será mostrada.
7. Clique no link “Curso Preparatório PJ de Minas 2018 – Plenária Estadual” e solicite sua inscrição.
Após estes passos, aguarde o e-mail que confirmará sua inscrição assim que ela for aprovada pelos
gestores do curso. É obrigatória a participação de pelo menos 01 representante de cada câmara. O
curso será certificado.
1.2 – Atividade presencial: Curso de Formação Introdutória ao PJ Minas 2018
O curso tem por objetivo apresentar o projeto em sua estrutura processual, dar clareza
às câmaras sobre a realização do PJ de Minas, considerando sua edição anual.
São abordados alguns tópicos, tais como: competências e papéis dos
parceiros; as etapas de realização do PJ de Minas; a matriz
metodológica do PJ de Minas; o que se compreende
por um projeto em rede; metodologia para

oficinas de trabalho e outros. O curso será realizado no dia 13 de novembro de 2017, de 14 horas
às 18h30min, no auditório José Alencar Gomes da Silva, no Palácio da Inconfidência. A inscrição
dos representantes das câmaras municipais deverá ser efetuada do dia 06/11/17 ao dia 10/11/17.
Todas as despesas são custeadas pelas câmaras municipais participantes (transporte, hospedagem e alimentação). É obrigatória a participação de pelo menos 01 representante de cada
câmara. O curso será certificado.
Para se inscrever, siga os seguintes passos:
1.Envie um e-mail para escola.eventos@almg.gov.br, pedindo sua inscrição.
2. No campo Assunto coloque: “Curso de Formação Introdutória ao PJ Minas 2018 ”.
3. No corpo da mensagem informe seus dados: Nome completo; Câmara Municipal; CPF; Endereço
com CEP; Telefone; Endereço eletrônico /e-mail.
Requisito 02: Curso de Formação de Coordenadores Municipais do PJ Minas 2018.
Esta é uma etapa comum às câmaras ingressantes e às veteranas. Das atividades já programadas
podemos citar: pactuação dos documentos de diretrizes da edição 2018, incluindo o regulamento, cronograma/calendário de atividades, organização dos polos, preparação de cronograma
geral dos polos, apresentação de boas práticas adotadas pelas coordenações municipais e regionais em 2017, discussão sobre os subtemas, entre outras. A programação detalhada do curso será
divulgada em breve aos inscritos. O curso será realizado nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de
2017, na Escola do Legislativo da ALMG. Os representantes das câmaras municipais deverão se
inscrever do dia 16/11/17 ao dia 22/11/17. A ALMG custeia a hospedagem de 01 coordenador de
cada câmara municipal participante. É obrigatória a participação de pelo menos 01 representante
de cada câmara. O curso será certificado.
Para se inscrever, siga os seguintes passos:
1. Envie um e-mail para escola.eventos@almg.gov.br, pedindo sua inscrição.
2. No campo Assunto coloque: “Curso de Formação Introdutória ao PJ Minas 2018 ”.
3. No corpo da mensagem informe seus dados: Nome completo; Câmara Municipal; CPF; Endereço
com CEP; Telefone; Endereço eletrônico /e-mail.
Requisito 03: Enviar ou entregar o Termo de Adesão
Esta é uma etapa comum às câmaras ingressantes e às veteranas. Após o cumprimento dos três
pré-requisitos, o Termo de Adesão deverá ser entregue à Coordenação Estadual devidamente
assinado pelo Presidente da Câmara Municipal.
A entrega deverá acontecer até 06 de dezembro de 2017.
OBS: O Termo de Adesão será disponibilizado no dia do Curso de Formação
Introdutória do PJ Minas 2018 – 13 de novembro de 2017.
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