CALENDÁRIO GERAL
PARLAMENTO JOVEM DE MINAS - Edição de 2018
PERÍODO

Definição do tema do PJ Minas, edição 2018

21/9/2017

Curso Preparatório PJ Minas 2018 – Plenária
Estadual
(Câmaras Municipais ingressantes)

16 a
31/10/2017

Definição dos subtemas para o PJ 2018

19/10/2017

Curso Preparatório:
Formação Introdutória ao PJ Minas 2018
(Câmaras Municipais ingressantes)

13/11/2017

ATIVIDADE

Cerimônia de lançamento do PJ Minas nos
municípios

5 a 7/12/2017

Planejamento de atividades municipais

2 a 31/1/2018

Articulação com parceiros e preparação para o
lançamento do PJ 2018 nos municípios

2 a 31/1/2018

26/2 a 9/3/2018

Oficina para apresentação do PJ Minas 2018 e do
calendário de atividades (pode ser feita no dia do 26/2 a 9/3/2018
lançamento)

Encontro com os presidentes de câmaras
Municipais

Curso de Formação de Coordenadores Municipais
(Todas as Câmaras Municipais)

PERÍODO

Mobilização dos estudantes para participar do PJ
Minas nos municípios (visita nas escolas, uso dos 1º a 23/2/2018
meios de comunicação locais, redes sociais, etc)

OFEVEREIR

ATIVIDADE

M
Ê
S

Formação de coordenadores regionais
MARÇO

O/18JANEIR

DEZ/17

NOV/17

OUT/17

SET/17

M
Ê
S

a definir

6 e 7/3/2018

Registro dos dados no módulo gestão, finalizando
a etapa de implantação

1º a 29/3/2018

Oficina de formação política nos municípios (até 4
oficinas)

7 a 29/3/2018
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ATIVIDADE

PERÍODO

Oficinas de Formação Temática (4 oficinas: Tema
+ 3 subtemas)

2 a 30/4/2018

Oficinas de planejamento e execução de
diagnóstico local

2 a 16/5/2018

M
Ê
S

PERÍODO

26/6 a 3/8/2018

Municípios registram dados da etapa municipal no
Módulo Gestão.
ETAPA MUNICIPAL ENCERRADA

até dia
22/6/2018

Coordenações Regionais fazem a divulgação:
• do documento de propostas para plenária
regional;
• dos temas sugeridos por todos os
municípios do polo regional, para a
próxima edição do PJ Minas.

25 a 29/6/2018

Municípios realizam:
• oficina de estudo do documento de
propostas da etapa regional;
• discussão sobre os temas sugeridos pelos
municípios da etapa regional, para a
próxima edição do PJ Minas.

2 a 13/7/2018

Realização da Plenária Regional

1º a 14/8/2018

17 a 31/5/2018

Realização de Plenárias Municipais
Encaminhamentos a serem feitos pelas câmaras
municipais:
• O documento completo com as propostas
aprovadas na plenária municipal deve ser
encaminhado formalmente ao Legislativo
Municipal;
• O documento de propostas priorizadas na
plenária municipal deve ser encaminhado
para a coordenação regional;
• O município deve indicar um tema para a
próxima edição do PJ Minas.

1º a 20/6/2018

Campanha "#ComoVejoMinhaCidade#XXXXX" envio da foto escolhida pelo município

até 26/6/2018

JULHO

JUNHO

Oficinas para construção das propostas:
• redação das Propostas;
• dinâmica das Plenárias.

ATIVIDADE

Campanha "#ComoVejoMinhaCidade#XXXXX" mobilização para curtidas e compartilhamentos
das fotos

MAIO

ABRIL

M
Ê
S
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AGOSTO

M
Ê
S

ATIVIDADE
Coordenações Regionais encaminham para
ALMG:
1. documento de propostas priorizadas na
plenária regional;
2. do tema sugerido pelos estudantes da
regional para a próxima edição do PJ
Minas;

Coordenação Regional faz a inscrição dos
participantes das atividades da etapa estadual,
em BH, no módulo gestão.

PERÍODO

M
Ê
S

até 17/8/2018

OUTUBRO

SETEMBRO

até 5/9/2018

PERÍODO

Câmara realiza oficinas de estudo e debate sobre:
• Textos sobre os 03 temas a serem
votados para edição 2018;
• Dinâmica dos GTs e Plenária Estadual;
• Documento de Propostas.

6 a 17/9/2018

Atividades da plenária estadual.

19 e 20/9/2018

Realização da plenária estadual

até 24/8/2018

ETAPA REGIONAL ENCERRADA

ALMG faz divulgação:
• do documento de propostas para Grupos
de Trabalho;
• dos textos sobre os 3 temas a serem
votados para a próxima edição do PJ
Minas.

ATIVIDADE

Coordenações municipais realizam:
• avaliação do PJ Minas com os
estudantes;
• reunião com parceiros para dar retorno
dos resultados alcançados e divulgar o
documento encaminhado à CPP/ALMG.
• certificação dos participantes e parceiros.
FINALIZAÇÃO DO PJ MINAS NOS MUNICÍPIOS
(até novembro)

21/9/2018

até 31/10/2018

