Escola do Legislativo do Estado de Minas Gerais

Novas atividades de capacitação para câmaras
municipais acontecem em outubro
A Escola do Legislativo/ALMG oferecerá mais duas atividades presenciais do Programa de
Capacitação em Poder Legislativo Municipal. Noções de legística formal: a elaboração
legislativa e Redação Oficial são os temas a serem desenvolvidos com os vereadores e os
servidores das câmaras municipais mineiras previamente inscritos. Ambos os cursos serão
ministrados pela redatora-revisora da ALMG e especialista em linguística textual, Maria Isabel
Gomes Matos.
Para aqueles que precisam adquirir conhecimentos de técnica legislativa e pretendem
aprimorar a habilidade de elaborar proposições, em especial projetos de lei, será ofertado o
curso Noções de legística formal: a elaboração legislativa no dia 5 de outubro, das 9 às 12
horas e das 14 às 17 horas. A professora apresentará à turma o conceito de legística formal e
de técnica legislativa; os conceitos e as características das principais espécies normativas; as
partes da lei; a divisão, a articulação e a linguagem do texto normativo; entre outros.
Vereadores e servidores de câmaras que queiram aprimorar a habilidade de produção textual,
especialmente de redação oficial, podem se inscrever no curso Redação Oficial que acontecerá
no dia 6 de outubro, das 8 às 12h30. Alguns dos conteúdos a serem desenvolvidos em sala são
linguagem verbal e não verbal; processo de comunicação e redação técnica; conceito e
características de redação oficial; qualidades e problemas dos textos de redação oficial;
tópicos de gramática aplicada à redação oficial.
Como se inscrever – Os pedidos de inscrição são independentes e devem ser enviados até o
dia 4 de outubro, para o e-mail escola.eventos@almg.gov.br , informando o título da
atividade; nome completo; CPF; câmara municipal de origem; e-mail; endereço e telefone para
contato. Fica a critério do interessado participar das duas atividades ou apenas de uma.
Todas as aulas acontecerão no auditório da Escola do Legislativo da ALMG, que está situada na
Avenida Olegário Maciel, 2161, bairro de Lourdes, Belo Horizonte.

