A Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais iniciaram o Parlamento Jovem no ano de 2004, com a participação de estudantes de Belo Horizonte.
Dois anos depois, em 2006, houve a participação de estudantes de Arcos e
Pains, mas, de 2007 a 2009, as edições foram novamente restritas a estudantes da capital mineira. Em 2010, já com o nome Parlamento Jovem de Minas,
o projeto foi ampliado e levado ao interior do Estado, com a parceria de 12
câmaras municipais.

#MaisJovensNaPolitica
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A NOSSA CAMINHADA

Em 2014, o projeto foi mais uma vez ampliado, com a criação de uma etapa
regional, o que possibilitou a participação de um número maior de municípios mineiros.
Em 2018, o Parlamento Jovem de Minas contou com a participação de estudantes de todas as regiões do Estado.
Em 2019, o Parlamento Jovem de Minas chega à sua 16ª edição, com a participação de estudantes de quase todas as regiões do Estado.
Conheça e acompanhe as atividades do Parlamento Jovem de Minas
consultando o Portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(www.almg.gov.br) ou assinando o Boletim da Escola do Legislativo,
disponível no mesmo site.

OS OBJETIVOS
• Estimular a formação política e cidadã de estudantes do ensino médio para
que compreendam melhor a organização dos Poderes, especialmente do
Legislativo, e a importância da participação popular no Parlamento.
• Propiciar práticas democráticas por meio de estudos, pesquisas, debates e
negociações, e estimular o respeito a diferentes ideias, opiniões, anseios
e objetivos.

Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais
Tel.: (31) 2108-3400
Av. Olegário Maciel, 2.161 – Lourdes
Belo Horizonte – Minas Gerais – 30190-112

• Estimular os jovens a se interessarem pela agenda sociopolítica de seu
município e do Estado e a exercer os direitos da participação democrática
nas discussões e decisões de questões relevantes para a comunidade.
• Incentivar o envolvimento das câmaras municipais em atividades de educação para a cidadania.
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Para mais informações, faça contato por meio do “Fale com a Escola”,
no Portal da Assembleia, ou pelo e-mail escola@almg.gov.br.
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O QUE É O PARLAMENTO JOVEM DE MINAS?

COMO PARTICIPAR?
CÂMARAS
As câmaras municipais se inscrevem pelo Portal da Assembleia, no período estipulado. Em seguida, aguardam orientações sobre como se qualificar
para a integração ao projeto e como formalizar sua adesão, além de aguardarem informações sobre os passos necessários para o início das atividades
em seus municípios.
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
Escolas de ensino médio que desejam participar do projeto devem manifestar seu interesse à câmara municipal de sua cidade, para estabelecimento de parceria.
ESTUDANTES
As câmaras realizadoras do projeto abrem inscrições para os estudantes do
ensino médio regularmente matriculados, os quais participarão de oficinas
de estudo, pesquisas, debates e elaboração de propostas.
MONITORES
Monitores interessados em colaborar com o projeto devem manifestar seu
interesse à câmara municipal de sua cidade. As câmaras, que podem estabelecer parcerias com universidades, faculdades, escolas e outras instituições, cadastram e selecionam os interessados em atuar como monitores.
Estes passam por capacitação promovida pelas câmaras, com o objetivo
de se prepararem para atuar como formadores dos estudantes do ensino
médio.
DEMAIS INSTITUIÇÕES
As câmaras municipais buscam e recebem a adesão de instituições que
querem ser parceiras para realização do projeto.

ONDE É REALIZADO?
O projeto é realizado nos municípios mineiros. Ao longo dos meses de trabalho, em momentos e locais distintos, ocorrem três plenárias. A primeira
plenária (plenária municipal) acontece em cada município participante do
projeto. A segunda (plenária regional) acontece nas respectivas cidades-polo do projeto em cada região, sendo essa definição uma decisão dos
municípios integrantes. A terceira plenária (plenária estadual) se realiza na
capital mineira.

QUAIS OS TEMAS DO PROJETO?
O projeto promove estudos sobre política, democracia, cidadania e também sobre um tema de relevância social escolhido anualmente pelos jovens para orientar os debates nos municípios.

O PJ Minas se realiza em cinco etapas:

4. ETAPA REGIONAL

1. ETAPA DE PREPARAÇÃO
Compreende a realização de todas as atividades de planejamento para
implantar a edição:
• relacionamento com as câmaras ingressantes e orientação;
• preparação de diretrizes (elaboração do Calendário de Atividades e do
Regulamento, etc.);
• formação dos coordenadores municipais.
Quando começa?
Câmaras que desejam ingressar no projeto se inscrevem pelo Portal da
Assembleia no período estipulado.
Quando termina?
Essa etapa termina com a participação dos coordenadores municipais no
Curso de Formação dos Coordenadores Municipais.

Compreende o planejamento e o desenvolvimento das seguintes atividades:
• estudo do documento-base de propostas que será discutido nos grupos de
trabalho da plenária regional;
• preparação dos estudantes para participação nos grupos de trabalho e na
plenária regional;
• planejamento da plenária regional, com orientações e apoio da
coordenação estadual;
• realização da plenária regional;
• envio das propostas priorizadas para a plenária estadual.
Quando começa?
As câmaras realizam oficinas de estudo do documento-base de propostas
para a plenária regional.
Quando termina?
Essa etapa termina com o envio, à coordenação estadual, do relatório de
realização da plenária regional e das propostas priorizadas para a etapa estadual.

2. ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Compreende o desenvolvimento de várias ações pelas câmaras, tais como:
• assinatura do Termo de Adesão ao PJ Minas 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 nas escolas, definição e inscrição das escolas participantes;
• lançamento oficial das atividades no município, com a participação da comunidade
e dos vereadores, em evento na câmara municipal;
• seleção e capacitação dos monitores.
Quando começa?
A etapa de implantação começa com a entrega, à coordenação estadual, do Termo de
Adesão assinado pelo presidente da câmara municipal.
Quando termina?
Essa etapa termina com o envio, à coordenação regional, do relatório sobre o
lançamento do projeto na câmara municipal.

3. ETAPA MUNICIPAL

5. ETAPA ESTADUAL
Compreende o planejamento e o desenvolvimento das seguintes atividades:
• estudo do documento-base de propostas para a plenária estadual (esse
documento será discutido pelos grupos de trabalho da plenária estadual);
• preparação dos estudantes para a participação nos grupos de trabalho e na
plenária estadual;
• planejamento da plenária estadual;
• realização da plenária estadual.
Quando começa?
As câmaras municipais realizam oficinas de estudo do documento-base da
plenária estadual.
Quando termina?
A etapa estadual termina com a entrega do Documento Final do Parlamento
Jovem de Minas à Comissão de Participação Popular da Assembleia de Minas.
Essa comissão é encarregada de analisar as propostas, podendo transformá-las em requerimentos de providências, projetos de lei e outras iniciativas.

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 sobre formação política e sobre o tema da edição; preparação para a participação na plenária municipal);
• diagnóstico das situações local e regional, no que se refere à temática trabalhada na edição;
• 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.
Quando começa?
A etapa municipal começa com a entrega do planejamento da formação dos estudantes, por cada câmara
participante, à coordenação regional.
Quando termina?
Essa etapa termina com o envio das propostas priorizadas na plenária municipal e do relatório de realização da
plenária municipal à coordenação regional.
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O Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas) é um programa de formação política cujo objetivo é proporcionar aos estudantes do ensino médio dos municípios mineiros uma oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação nos Poderes Legislativos municipal e estadual.

COMO O PROJETO SE DESENVOLVE

