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Apresentação  

 

 

 

 

 

 

 

A Escola do Legislativo Julieta Battistioli (ELJB) foi criada em 13 de setembro de 2007 pela Câmara Municipal de 

Porto Alegre com o objetivo de formar e capacitar agentes políticos, servidores e público em geral através de cursos, 

palestras e atividades culturais.  Em seus doze anos de existência, a Escola não se restringiu à formação e a educação 

continuada dos servidores, produziu e divulgou conhecimento sobre o legislativo, disponibilizando-o a todos os 

cidadãos. 

Em 2018 a ELJB criou novos projetos, como Universidade Aberta, Olimpíada de Ciência Política e Formação de 

Grêmios Estudantis para atrair o público escolar e em 2019 criou o Núcleo de Estudos e Pesquisas organizado em duas 

linhas de estudos: Educação para a Democracia e Legislação e antirracismo.  A linha de estudos Educação Democracia 

investiga temas, metodologias, conteúdos e estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de ações no campo da 

educação política, com o objetivo de valorizar as Câmaras Municipais na promoção da democracia, sob a 

responsabilidade do servidor doutor em educação Jorge Barcellos. A segunda, analisa o pensamento político e 

legislativo na questão racial, investigando a produção legal e normativa dos órgãos legislativos no que se refere a causa 

racial sob responsabilidade do servidor doutor Lúcio Almeida.   

A seção dispõe de sala de aula própria com 50 lugares e sala da administração da Escola com biblioteca própria.  

No ano de 2019, a Escola sofreu redução no número de funcionários em 50%, tendo passado de 4 para 2 servidores 

efetivos. A pesar das dificuldades de recursos humanos, a produção no ano de 2019 foi intensa e diversificada, conforme 

análise de dados a seguir. 

 

Análise dos dados 

 

Elaboramos 9 tabelas para demonstrar a produtividade da ELJB no ano de 2019 disponibilizadas no Anexo.  A ELJB 

produziu, conforme a Tabela 1, no ano de 2019, 64 eventos em 8 categorias que atingiram, direta e indiretamente, 

36.738 pessoas num total de 836 horas de programação. A análise da natureza dos eventos permite delinear claramente 

o perfil da produção da ELJB. Conforme a Tabela 2, a categoria “cursos” foi líder, com 19 atividades (29,6% do total) e 

seguido da categoria “palestras”, com 15 atividades (23,4%).  A terceira categoria, “programas, projetos e grupos de 
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estudo”, que envolve o desenvolvimento de ações abarcadas pelas linhas de pesquisa do Núcleo de Pesquisas da Escola, 

que realizou 8 atividades (12,5%) É importante, entretanto, lembrar que a categoria “publicações”, com 3 iniciativas 

(4,7%), também está incluída na iniciativa do Núcleo de Estudos, conforme a Tabela 2. 

Do campo natureza das atividades, três foram feitas em parceria com a Seção de Memorial. Conforme a Tabela 2, 

forma as ações educativas “Plenária do Estudante” e “Visita-Orientada”, que passaram a ser realizadas em parceria por 

necessidade da Casa. Foram realizadas 5 visitas orientadas (7,8%) e 2 plenárias do estudante (3,1%). Em ambos projetos, 

a Escola foi chamada a contribuir com conteúdos de ensino, mas a ELJB não foi responsável por todas as visitas, apenas 

algumas, por solicitação daquele setor. Por outro lado, o projeto Câmara vai à Escola, então mantido pelo Memorial, 

foi transferido para a Escola do Legislativo e mantém-se como oferta através do projeto Universidade Aberta.  

Dentro da produção, merece destaque a adoção de uma nova categoria de produção na grade de trabalho da ELJB 

denominada “eventos”. Ele inclui a realização da curadoria de exposições, atividade desenvolvida pelo Memorial e que 

passou parcialmente a ser realizada pela ELJB, por demanda. Essa atividade foi responsável pelas três exposições que a 

ELJB realizou no corrente ano, e que representaram um acréscimo expressivo de público indireto para a ELJB, ainda 

que, nesta categoria, não estejam apenas elas incluídos, já que a participação em eventos, seja como apoiador de 

seminário a convite, também foi incluída nesta categoria. Isso se reflete, por exemplo, nos percentuais de eventos por 

público com grande sucesso.  

Considerando que a categoria “eventos” atinge dois tipos de públicos preferenciais da ELJB, o público externo, 

constituído pela população que aflui a CMPA, e o público interno, visados diretamente pela Escola, temos que foram 

dedicados 25 ações para o público interno (39%) e 39 ações para o público externo (60,9%), conforme dados da Tabela 

5. Essa proporção parece ser ideal, afinal, trata-se de um patamar proporcional ao público e aos fins da Escola. 

Entretanto, há constatamos distorções se avaliamos com cuidado. Primeiro, é quanto a quantidade efetiva de público 

atingido pelas ações. Podemos constatar pela Tabela 6 que o público interno atingido é de 877 pessoas, composta por 

servidores e CCS enquanto que o público externo (público em geral) chega a 36.738.  

A diferença é também gritante em termos percentuais: em função do público total, o público interno corresponde 

apenas a 1,8% do público beneficiado pela ação da ELJB. A Escola estaria fugindo a seus objetivos? Entendemos que 

não. Segundo dados do Portal Transparência, o total de servidores é de cerca de 629, o que significa que teriam sido 

beneficiados uma vez e meia os servidores do legislativo, ou que ao menos metade, teriam feito mais de um curso. Essa 

é uma distorção conforme nossa observação.  São menos servidores que fazem mais cursos, e não o contrário. Não foi 

feito o cruzamento das chamadas e levantamento para constatar quais servidores fazem e quais não fazem, apenas 

constatamos que, o número de servidores que fazem efetivamente os cursos das escolas é menor: nossa estimativa é 

que não supere cerca de 100 servidores (1/6 do quadro), o que sugere que menos servidores fazem mais cursos do que 

os dados sugerem. Também não há uma pesquisa formal sobre as razões que levam os servidores a se inscreverem nos 

cursos propostos pela ELJB. Sugerimos como hipótese que atendam a dois critérios: interesse pessoal/profissional e uso 

para fins de progressão. A notícia é boa: são menos servidores, mas que fazem muito mais cursos e, portanto, 

qualificam-se mais.        
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A Tabela 3 mostra que a maior parte do público atingido pela Escola do Legislativo veio da categoria “eventos”, 

recentemente agregada, onde totalizaram-se 32.670 pessoas atingidas (88,2%). Ora, aqui também é preciso avaliar o 

perfil de público atingido. O valor é muito importante não apenas para a ELJB, mas para a CMPA como um todo, mas 

são representados pela agregação de um público indireto capitalizado por exposições itinerantes, cuja curadoria 

começou a ser feita pela ELJB, através de seu Núcleo de Estudos e Pesquisas. Esta é um tipo de atividade que se beneficia 

de seu perfil: por estarem disponibilizadas nas vias de acesso, seu público é o mesmo que visita a CMPA, calculado, por 

baixo, em 500 pessoas/dia, o que é responsável pelo amplo público atingido. Ora, se o fato de uma ação do NEP ampliar 

de tal forma o público, não se admite que não tenha sido oficializado pela Casa, o que não foi feito até o presente 

momento. A ELJB sugere a reforma do organograma da ELJB, com a inclusão do Núcleo de Estudos e Pesquisas e 

demais novos serviços educacionais, através de Resolução. É preciso lembrar que o dado é indireto, isto é, não é um 

dado exato, já que se baseia no acesso, não há controle se o visitante prestou atenção ou não a exposição, o que 

aprendeu, etc., pois trata-se de um espaço de educação informal. A segunda fonte do público da escola foram os 

Programas, Projetos e Grupos de Estudo. Mas é preciso discutir que também dado apresenta uma distorção pois 

considera o público virtual alcançado pela divulgação através de redes sociais. Mas qual é o retorno das redes sociais 

sobre o público da ELJB e da Câmara Municipal? Não há dados. Quer dizer, falta pesquisa devido a carência de pessoal 

para aprofundar o retorno da produção junto ao público, ainda que seja consenso, que mais divulgação nas redes sociais 

contribui para o aumento do público do legislativo.  

Por isso entendemos que os dados presenciais e diretos são mais importantes. A realização de cursos e palestras 

foi responsável pela ELJB ter atingido 982 pessoas diretamente em apenas duas categorias (perfazendo juntas 2,6% do 

público).  Somente os programas e projetos, sem a divulgação on-line, beneficiou 538 pessoas, e, portanto, chegamos 

ao total de 1.520 pessoas atingidas diretamente. Esse é um bom número para a Escola? Depende. Em se tratando de 

seus recursos, é excelente. Em comparação com outras escolas de governo, é um dado muito bom. Para se ter uma 

ideia, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal da cidade de Sorocaba (ELCMS), SP, atendeu 246 pessoas, incluindo 

público direto e indireto (cursos on-line): só de público direto, foram 115 pessoas atingidas. A ELJB atingiu dez vezes 

mais público que a ELCMS. É um número excelente, se tratando de uma Câmara Municipal. Mas em se tratando de seus 

objetivos de atingir a sociedade, ainda é pequeno. Considerando apenas a rede municipal de ensino, segundo dados do 

Portal da PMPA, onde há cerca de 50 mil alunos, significa que a ELJB atingiu, em termos hipotéticos, cerca de 3% deste 

público. É pouco. Pior: os dados sugerem que não estamos conseguindo atrair o público escolar da rede estadual e 

municipal, basta ver o público das Visitas Orientadas e Plenária do Estudante. Por quê? Por duas razões. A primeira é 

que faltam servidores públicos capazes de efetuar mais ações. A pequena equipe acumula atividades da rotina 

administrativa quando devia dedicar-se apenas à docência e a pesquisa.  Por essa razão, sugerimos que a nova Mesa 

Diretora estude a possibilidade de que dos novos servidores que ingressarão no Legislativo no próximo concurso, 

sejam ao menos dois destinados a ELBJ.  

A segunda razão tem relação com características específicas do público escolar. De maneira geral, o público amplo 

das atividades da ELJB teve sua concentração no segundo semestre. Segundo a Tabela 7, nos meses de janeiro a junho 

foram realizados 30 eventos, contra 34 de julho a dezembro. Entretanto, o mês em que ocorreu o maio número de 

eventos foi o de maio, com 12 eventos. No segundo semestre, o mês com maior número de eventos foi outubro, com 
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dez eventos. Ainda que a diferença do número de eventos do primeiro para o segundo semestre seja pequena, 

evidenciando uma constância de produtividade da equipe, quando observamos o público beneficiado, os valores 

alteram-se consideravelmente. No primeiro semestre, foram atingidas 3.461 pessoas, enquanto que no segundo 

semestre, obtivemos o total de 33.277. O que explica essa diferença? Novamente, o fato de terem sido agregadas a 

produção de uma nova atividade, a curadoria de exposições pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas. Os meses de agosto a 

novembro, em que as exposições estiveram na casa, representaram um público potencial mensal para a faixa de 7 a 

dez mil pessoas, conforme os dados.  No único mês do primeiro semestre que esteve próximo destes indicadores, o 

mês de abril, deve-se ao fato da campanha de divulgação via internet que a ELJB realizou e que atingiu cerca de 2.000 

postagens. Já afirmamos que é difícil, entretanto, mesurar o retorno desta divulgação.  

Também é importante considerar a carga horária de atividades oferecida a comunidade. A tabela 4 mostra que 

“Cursos” e eventos foram responsáveis respectivamente por 386 e 293 horas de atividades, perfazendo cerca de 74,7% 

da carga horaria total oferecida, ou seja, 679 horas da programação. As atividades que envolveram público escolar, 

entretanto, não se resumem a Plenária do Estudante e Visita Orientada, já que nos eventos, quando se tratando de 

exposições, o público escolar se fazia presente. Entretanto, ainda assim, há uma oferta reprimida que merece ser 

analisada. Por que projetos específicos da ação educativa não estão oferecendo retorno? Entendemos que entre as 

razoes está o desconhecimento do público e a falta de condições de vinda ao legislativo.          

Observemos, contudo, neste público, o público escolar. O número de escolas que a ELJB atingiu, cerca de 7, entre 

visitas orientadas e plenárias do estudante, dos projetos desenvolvidos em colaboração com a Seção de Memorial, 

representam um retorno mínimo de público. A Seção de Memorial, com seus dados próprios, não foi muito diferente. 

Porquê? Temos apontado a administração a queda vertiginosa do público escolar nos projetos de Educação 

desenvolvidos pela ELJB e pelo Memorial. Entre as causas encontram-se a crise do estado em geral, a crise do sistema 

educacional, o desencanto e cansaço dos professores estaduais e municipais no enfrentamento das políticas públicas 

caracterizadas pela redução de direitos e a carência de recursos para o transporte, que afeta diretamente o 

planejamento e o abandono de atividades externas pelos professores, como a vinda a Câmara. Por esta razão, temos 

insistido na necessidade do Parlamento em patrocinar as viagens dos estudantes, oferecendo transporte, o que tem 

sido sucessivamente criticado pela Procuradoria da Casa, que afirma que não é atribuição do Parlamento patrocinar 

viagens de estudantes. Será? Lembramos que a Assembleia Legislativa, no campo de sua autonomia, faz o 

procedimento, custeando o transporte do projeto Plenária do Estudante e que o Legislativo dispõe de recursos que são 

devolvidos ao Executivo e que poderiam patrocinar projetos educativos. Outra razão para o legislativo patrocinar o 

financiamento do transporte é que o afluxo do público de estudantes não depende das iniciativas da Câmara. A ELJB 

promoveu novas atividades como Olimpíada de Ciência Política, Rota Política e Universidade Aberta. Elas foram 

amplamente divulgadas pela ELJB, com reduzido ou nenhum retorno. Quer dizer, não se trata de um problema de oferta 

de programação da Casa, que ao contrário, foi renovada, mas de um problema de condições das escolas das redes de 

ensino. Sugerimos a nova administração que considere a possibilidade de autorizar a contratação de serviço de 

transporte para os projetos educacionais da Casa e que, para isso, consulte o Tribunal de Contas para obter novo 

parecer jurídico a respeito para seu fundamento.   
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Um penúltimo aspecto: a produtividade individual dos integrantes da ELBJ.  A Escola do Legislativo possui dois 

servidores com titulação, o que é raro nas escolas do gênero. Uma das formas de incrementar a produção de uma escola 

de governo é contar com quadros próprios titulados com capacidade de executar cursos e palestras, o que é o caso dos 

servidores Jorge Barcellos e Lúcio Almeida. Entretanto, conforme levantamento realizado para elaboração do projeto 

de curso de especialização em gestão pública legislativa, há na CMPA cerca de 15 servidores titulados, alguns dos quais 

já executaram cursos para a ELJB. Observemos a produção atual.  Em termos gerais, o doutor Lúcio Almeida realizou 

cerca de 9 atividades que beneficiaram cerca de 344 pessoas diretamente, enquanto que o doutor Jorge Barcellos 

realizou 19 atividades que beneficiaram 580 pessoas diretamente. Nos totais, foram realizadas diretamente 28 

atividades beneficiando 924 pessoas. Não estamos considerando as atividades de curadoria de exposições, que 

beneficiaram indiretamente o maior público atingido pela ELJB.  

O que esses dados indicam? Que servidores qualificados aprimoram servidores. E que há um potencial oculto de 

professores orientadores nos quadros do legislativo com titulação de mestre e doutor a serem agregados as atividades 

da escola. Eles deveriam fazer parte dos quadros da escola, oferecendo cursos para o público interno e externo, como 

é em universidades públicas. Eles não fazem isso por duas razões: ou estão desmotivados pois não há incentivo 

financeiro ou estão com acumulo de trabalho em suas funções. Por isso apresentamos aqui outra reivindicação, de 

que a Presidência estude a elaboração de uma tabela de honorários para prestação de serviços de servidores para a 

ELJB. Isso acontece na Escola de Governo da Prefeitura, que possui tabela própria de remuneração para seus servidores-

professores e precisa ser imitada pela casa. Tendo em vista a incapacidade de atração do setor, também reforçamos 

reivindicação constante do SEI para que seja destinada FG para a ELJB para tornar atrativo a transferência de 

servidores entre as seções e setores da casa.  

Finalmente, ainda com dados da Tabela 8, é possível concluir o avanço da produção de eventos realizados em 

relação aos eventos previstos. O projeto de atividades previstas pela ELJB para o ano de 2019 era de 25 eventos, e foram 

realizados 64, representando um aumento de 225% da produção inicialmente prevista. Entretanto, novamente, é 

necessário analisar com cuidado o dado: dos 25 eventos previstos, foram realizados apenas 11, ou seja, apenas 44% 

dos eventos previstos foram realizados. Isso significa ampla capacidade da ELJB de adaptar-se as demandas do poder 

legislativo, iniciativas de vereadores e demandas da comunidade. Entretanto, é preciso verificar para o ano de 2020, 

quais eventos que não foram realizados merecem ser retomados. Por exemplo, havia sido previsto o curso de E-Social, 

que por motivos de mudança constante na legislação e impossibilidade de empresas fornecerem curso atualizado, não 

foi fornecido. O curso de Gestão de Documentos, por outro lado, é uma demanda que deve ser realizada em 2020, já 

que é de setores específicos do legislativo e não foi realizado por priorização da ELJB para outros projetos. Projetos 

como a criação da Exposição sobre a história da Constituição do Estado, que completou em 2019 30 anos, poderão ser 

substituídos pela criação da Exposição sobre a Lei Orgânica Municipal. Ou seja, com equipe reduzida, foram feitos mais 

serviços para atender a demanda. Entretanto, a carência de servidores, terminou fazendo com que a priorização da 

ELJB cortasse atividades importantes, o que reforça a necessidade da ELJB ampliar sua equipe.     
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Janeiro 

 

 

22 - Lançamento Caderno Efemérides 2019 
Primeira produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas da ELJB, o 
Caderno Efemérides 2019 é uma obra de referência para vereadores. 
Listagem de 306 fatos, personagens e instituições que aniversariam 
neste ano, objetiva servir de obra de referência para a ação cultural 
e educativa de mandatos legislativos. Efemérides são importantes 
pois conectam pessoas e instituições. É a aplicação prática da 
memória através de eventos, que podem ser seminários, encontros, 
exposições, ideia que norteou a palestra “Agenda Cultural 2019 para 
instituições políticas.  A iniciativa completa 5 anos de forma impressa 
e difundida ao público e foi transferida para da Seção de Memorial 
para a ELJB. 
Natureza: Publicação 
Concepção e pesquisa: Jorge Barcellos 
Público alcançado: 12 pessoas 
Carga horária: 2 horas 

 

28 - ESCOLA DO LEGISLATIVO NO 19º FÓRUM 
SOCIAL MUNDIAL 

A Escola do Legislativo Julieta Battistioli participou da programação 
da 19ª edição Fórum Social Mundial (FSM) – População idosa, 
pessoas com deficiência e diversidades. O evento concentra 
programações do IV FSM da População Idosa, do III FSM das Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e o I FSM das Diversidades. Das 158 atividades 
previstas, três foram promoções da Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli, único órgão da casa que participou com programação 
própria. A participação envolveu a preparação de 3 papers para 
apresentação:  A história do idoso, A Câmara Municipal como lócus 
de políticas públicas e o Papel do protagonismo do idoso junto aos 
movimentos sociais.  
3 publicações 
Concepção e pesquisa: Jorge Barcellos 
Público alcançado: 20 pessoas 
Carga horária: 2 horas 

 

FEVEREIRO 

 

 

4 – Curso de Formação de Rede de Proteção à Criança 
e Adolescente 
A Escola do Legislativo realizou de 4 a 15 de fevereiro, em 8 
encontros, o Curso de Formação de Rede de Proteção à Criança e 
Adolescente com o objetivo de qualificar os candidatos ao concurso 
para Conselheiro Tutelar de Porto Alegre. 
Público atingido: 105 pessoas 
Carga horária: 40 horas 
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12 – Projeto Integração e Acolhimento 2019/2 
Buscando acolher os novos quadros da Câmara Municipal de Porto 
Alegre, a ELJB realizou, em parceria com a Assessoria de Recursos 
Humanos, o  Projeto de Integração e Acolhimento (PIA) em sua 
primeira edição de 2019 nos dias 12 a 14 de fevereiro. Os encontros 
foram realizados na sala de aula da Escola do Legislativo (sala nº 350). 
O PIA surgiu em 2014, a partir da necessidade de acolher de forma 
efetiva e profissional os ingressantes no Legislativo Municipal. 
Iniciativa da Seção de Recursos Humanos, o Projeto passou a contar, 
em 2019, com apoio da Escola do Legislativo Julieta Battistioli.  
Programação: 
DIA 30/07/2019 – DAS 14H ÀS 17H 
ABERTURA (PRESIDENTE/DG/DA) 
ESCOLA DO LEGISLATIVO 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS 
DIRETORIA-GERAL 
SERVIÇO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DIA 31/07/2019 – DAS 14H ÀS 17H 
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 
Concepção e organização: Recursos Humanos 
Público alcançado: 44 pessoas 
Carga horária: 9 horas 

 

 

MARÇO 

 

 

11 - Capacitação de Conselheiros Tutelares  
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli promoveu, do dia 11 a 28 de 
março, o curso “Conselho Tutelar: capacitação para conselheiros, 
candidatos e agentes de defesa, proteção e promoção dos direitos 
da criança e do adolescente”. A atividade tem como objetivo central 
capacitar seu público alvo dentro das pautas relativas à criança e ao 
adolescente, incluindo a Lei 8069\90, ECA. O curso contará com 40 
(quarenta horas aula), divididas em oito dias de curso. As vagas para 
o curso são destinadas a moradores de Porto Alegre, as inscrições 
são gratuitas.  
Público alcançado: 64 pessoas 
Carga horária: 40 horas 

 

26 – Curso de Formação para Conselheiros  Tutelares 
A Escola do Legislativo realizou de 26 de março a 6 de abril, em 8 
encontros, o Curso de Formação para Conselheiros Tutelares com o 
objetivo de qualificar os candidatos ao concurso para Conselheiro 
Tutelar de Porto Alegre. O objetivo é preparar os conselheiros para 
trabalharem com crianças em situação de risco. 
Público atingido: 150 pessoas 
Carga horária: 56 horas 
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29 - ELJB participa de evento pautado pela 
representação feminina 
No dia 29 de março, a Escola do Legislativo Julieta Battistioli esteve 
presente no evento “Mulheres Protagonistas” realizado pela Câmara 
Municipal de Capão da Canoa. A Assessora de Relações Institucionais 
Rosâne Vilasbôas participou da atividade representando a ELJB, que 
tratou de assuntos relacionados a representação feminina em 
diversas frentes sociais. 
Carga horária: 2h 
Público alcançado: 20 pessoas 

 

29 - ELJB promove seminário pela passagem do 
aniversário da capital 
No dia 29 de março, a Escola do Legislativo Julieta Battistioli 
promoveu o evento “Porto Alegre na literatura”, que homenageou 
a historiadora Sandra Pesavento através da análise sobre sua 
produção cultural sobre a história da cidade. A iniciativa foi durante 
a semana de aniversário de Porto Alegre. 
Carga horária: 2h 
Público alcançado: 10 pessoas 

 

ABRIL 

 

 

8 - Escola abre inscrições para participação em 
projetos educacionais 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli abriu no dia 8 as inscrições 
para seus projetos externos voltados às escolas da rede municipal 
de Porto Alegre. Foi realizada divulgação junto as redes sociais para 
disponibilizar oito projetos, sendo quatro já consolidados desde o 
ano passado e quatro inaugurais: 
– Universidade Aberta 
– Olimpíada de Ciência Política 
– Câmara vai à Escola 
– Grêmio em Forma 
– Legislação Antirracista, Diversidade Humana, Noções de 
Constitucionalidade e Rota Política 
Carga horária: 1h 
Público alcançado: 2.000 pessoas  
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16 - Campanha da Fraternidade é tema de palestra 
A Câmara Municipal de Porto Alegre, através da Escola do 
Legislativo, se integrou a Campanha da Fraternidade de 2019.Com 
o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e lema “Serás libertado 
pelo direito e pela justiça” (Is 1,27 enfatiza o tema das políticas 
públicas, ações e programas desenvolvidos pelo Estado para 
garantir e colocar em prática direitos que são previstos na 
Constituição Federal e em outras leis. Realizada no dia 16 de abril, 
contou com a presença do Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime 
Spengler.  
PROGRAMAÇÃO 
Data: 16/04/2019 
Horário: 14 horas 
Local: Plenário Ana Terra da Câmara Municipal de Porto Alegre 
Palestra: Fraternidade e Políticas Públicas 
Palestrante: Dom Jaime Spengler 
Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre 
Debatedor: Vereador Professor Wanbert 
Dom Jaime Spengler – Arcebispo Metropolitano 
Público alcançado: 70 pessoas 
Carga horária: 2 horas 

 

23 -  ELJB atende Escola Medianeira 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli (ELJB) atendeu em parceria 
com o Memorial alunos da Escola Medianeira de Porto Alegre que 
visitaram a Câmara Municipal 
Público alcançado: 40 pessoas 
Carga horária: 2h 
Ministrante: Jorge Barcellos 

 

 

27 -  Preparo para Mestrado é tema de evento da 
ELJB 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli (ELJB) promoveu no dia 27 
de maio, às 10h, o evento “Como se preparar para fazer o mestrado 
em Direito?” que visa informar e orientar alunos interessados em 
cursar mestrado nos cursos de Direito da capital. Entre os temas a 
serem abordados, estão a construção responsável do perfil 
acadêmico, construção do currículo lattes, domínio de idiomas 
estrangeiros e a confecção de um projeto de pesquisa a partir das 
experiências do ministrante como aluno, professor e orientador. 
Ministrante: Lúcio Antônio Machado Almeida (Mestre e Doutor em 
Direito pela UFRGS)  
Público alcançado: 20 pessoas 
Carga horária: 2 horas 
Ministrante: Lúcio Almeida 

 

29 – ELJB atende Plenária do Estudante 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli atendeu o projeto Plenária 
do Estudante do Memorial beneficiando  alunos do ensino médio 
da Escola Instituto Estadual Angelina Gemma Bella.´ 
Público alcançado: 50 alunos 
Carga horária: 3 horas 
Ministrante: Jorge Barcellos 
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MAIO 

 

 

2 E 3 - ELJB apoia Semana Municipal do Jovem 
Empreendedor com eventos sediados pela CMPA 
A Câmara Municipal de Porto Alegre, com o apoio da Escola do 
Legislativo Julieta Battistioli, sediou nos dias 2 e 3 de maio as 
atividades da 3ª Semana Municipal do Jovem Empreendedor de 
Porto Alegre. Ambas atividades foram sediadas no Plenário Ana 
Terra.  
Público alcançado: 100 pessoas  
Carga horária: 8 horas  

 

 3 - Teletrabalho no Serviço Público é tema Grupo de 
estudos da ELJB 
A Escola do Legislativo iniciou no dia 3 de maio Grupo de Estudos 
com o objetivo de explorar o conceito de trabalho à distância, não 
necessitando estar presente em seu local de trabalho. Dos oito 
encontros previstos foram realizados 4 para estudo dos aspectos 
práticos do Teletrabalho, os estudos se dividirão em quatro 
módulos: Módulo I – Aspectos teóricos do teletrabalho; Módulo II 
– Principais obras; 
Módulo III – Cases de sucesso; Módulo IV – Aplicabilidade do 
teletrabalho na Câmara Municipal de Porto Alegre.  
Ministrante: Lúcio Almeida 
Público alcançado: 5 servidores 
Número de encontros: 4 
Carga horária: 4 horas 

 

6- ELJB atende o Instituto São Francisco/Sagrada 
Família 
Realização de atividade de Visita Orientada em parceria com o 
Memorial da Casa para alunos do Instituto São Francisco/Sagrada 
Família 
Público alcançado: 35 alunos 
Carga horária: 2 horas 
Ministrante: Jorge Barcellos 
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7 – Política nas relações de trabalho é tema de 
palestra 
A Escola do Legislativo lançou no dia 7 o projeto Cafezinho na 
Escola, que tem como propósito auxiliar na qualidade de vida dos 
servidores da CMPA. Por meio de palestras, os encontros abordam 
temas e conteúdos presentes nos campos da filosofia, história, 
sociologia e economia. A primeira palestra foi sobre o tema “Como 
lidar com a política no trabalho” onde foram discutidos o 
comportamento dos servidores no ambiente de trabalho, os 
sujeitos a conflitos de interesses e egos, apresentando estratégias 
de como lidar com bullyng, o relacionamento com colegas difíceis, 
manter integridade e estratégias para negociação no espaço de 
trabalho. 
Público alcançado: 10 pessoas 
Carga horária: 1 hora 
Ministrante: Jorge Barcellos  

 

13 - Escola inaugura grupo de estudo para debater 
racismo 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli (ELJB) iniciou no dia 13 de 
maio o Grupo de Pesquisa Antirracismo. A atividade é destinada a 
professores, acadêmicos e pesquisadores, visando capacitá-los na 
realização de pesquisas referentes ao assunto. A aula inaugural foi 
das 19h às 22h, no Plenário Ana Terra, e contou com a presença 
do Grupo de Juristas Negros do Rio Grande do Sul. Os demais 
encontros serão das 11h30min às 13h, todas segundas-feiras, na 
sala de aula da ELJB (terceiro andar, nº350). O Grupo de Pesquisa 
é destinado a levantar dados sobre a condição negra para debate-
los perante o cotidiano municipal, estadual e nacional. O Grupo 
terá caráter qualificativo e contará com atividades interativas, 
dividindo-se em quatro módulos. 
Público alcançado: 10 pessoas 
Número de encontros: 10 
Carga horária: 30 horas 
Ministrante: Lúcio Almeida 

 

20 – Desafios Atuais das ações afirmativas 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli promoveu no dia 20 de 
maio a palestra “ Desafios atuais das ações afirmativas”, na Sala 
de Aula da Escola do Legislativo, às 19 horas 
Ministrante: Lucio Almeida 
Público alcançado: 20 alunos 
Carga horária: 2 horas 
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20 - Escolas do Legislativo de Porto Alegre e Novo 
Hamburgo realizam encontro 
O diretor da Escola do Legislativo Julieta Battistioli, Lúcio de 
Almeida, e a assessora de relações institucionais, Rosane Villas-
Boas, realizaram uma visita a Câmara de Vereadores de Novo 
Hamburgo, na tarde do dia 20 com a finalidade de conhecer e 
construir novos laços com a Escola hamburguesa. Também  
participaram do encontro, o presidente da Câmara, o vereador 
Raul Cassel (MDB), e o diretor-geral, Deiwid Amaral da Luz. A 
reunião, marca o primeiro encontro entre as Escolas do Legislativo 
de Porto Alegre e Novo-Hamburgo. O objetivo é compartilhar os 
trabalhos realizados e estreitar o trecho entre a capital com o vale 
dos sinos. 
Carga horária: 2h 
Público alcançado: 5 pessoas   

 

24 - Segunda edição do Cafezinho na Escola discute 
erros humanos 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli promoveu na sexta-feira, 
dia 24 de maio, às 16h, a segunda edição do Cafezinho na Escola. 
Com o tema “Por que repetimos os mesmos erros?” o cafezinho 
debateu a obra do autor J.-D Nasio Zahar que dá nome ao evento. 
O evento foi realizado na sala de aula da ELJB, nº 350, na Câmara 
Municipal de Porto Alegre, e aberto ao público e servidores da 
casa. A palestra mostrou que o psicanalista francês traz em sua 
obra um estudo aprofundado sobre ciclos viciosos e o que nos leva 
a estarmos inseridos neles, mas de uma forma mais acessível para 
aqueles que não possuem conhecimento prévio na área de 
psicanálise.  
Público alcançado: 10 pessoas 
Ministrante: Jorge Barcellos 
Carga horária: 1 hora 

 

24 – ELJB atende escola Adventista 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli atendeu, em parceria com 
o Memorial,  alunos da escola adventista em visita ao Legislativo. 
Público alcançado: 35 alunos 
Carga horária: 2 horas 
Ministrante: Jorge Barcellos 

 

28 – Participação da ELJB na 2ª Pesquisa de Clima 
Organizacional da CMPA 
Realizada em 2014 a primeira Pesquisa de Clima Organizacional, 
através de diversos encaminhamentos se obteve importantes 
avanços na área de pessoal e de gestão da Casa.  A segunda edição, 
contou com a participação de diversos servidores, conforme 
previsto no Plano de Ações da primeira PCO, de forma a se 
verificarem os avanços obtidos nas áreas pesquisadas e novos 
anseios da população interna. 
Público alcançado: 500 pessoas 
Carga horária: 8 horas 
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30 -  3º Encontro Projeto Cafezinho na Escola – “A 
história secreta do nosso local de trabalho” 
Ocorreu no 30 de maio, às 16h, na sala de aula da Escola do 
Legislativo, o 3º encontro do Projeto Cafezinho na Escola. Com o 
tema “A história secreta do nosso local de trabalho”, a ideia deste 
encontro é abordar a história do espaço do serviço público, já que 
os servidores públicos tendem a passar suas vidas nos seus 
setores, sentados em birôs, durante oito horas por dia. Pois, a 
burocracia é também um escritório, repleto de arquivos de aços, 
armários e certa dose de luz.  A palestra discute as razões pelas 
quais para muitos, o serviço público é um tipo de calvário, uma 
clausura do servidor. A palestra trará essa história cultural de 
como os servidores públicos criaram seu espaço de aglomeração 
e que tipo de comportamento ela provoca. 
Público alcançado: 10 pessoas 
Carga horária: 1 hora 
Ministrante: Jorge Barcellos 

 

31 - Novas parcerias entre Escolas do Legislativo de 
Porto Alegre e Novo Hamburgo 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli recebeu no dia  31 de maio  
a visita de Maria Carolina Hagen, diretora da Escola do Legislativo 
de Novo Hamburgo. O encontro foi realizado com a finalidade de 
fortalecer a parceria entre as Escolas, e para o desenvolvimento, 
em conjunto, de novos projetos. Na oportunidade, Maria Carolina 
foi recebida pela presidente da casa, Mônica Leal [PP], que 
defendeu a iniciativa dessa cooperação entre as Escolas. A 
colaboração visa o compartilhamento de informações e 
programas entre as câmaras, criando um novo canal de 
comunicação entre a capital e o vale dos sinos. 
Público alcançado: 5 pessoas 
Carga horária: 1 hora 

 

Junho 

 

 

3 –Escola do Legislativo Julieta Battistioli visita 
Câmara Municipal de Encruzilhada do Sul 
A equipe da Escola do Legislativo Julieta Battistioli viajou no dia 3 
de junho para conhecer a Câmara Municipal da cidade de 
Encruzilhada do Sul. Sob o convite do vereador e Presidente da 
Câmara, Adriano de Freitas Horna, o diretor da ELJB, Dr. Lúcio 
Almeida, e a assessora de relações institucionais, Rosane Villas-
Boas, visitaram o local com o intuito de estabelecer uma parceria 
para o desenvolvimento de ação cultural e educativa na cidade, 
além de informações para a constituição de uma escola do 
legislativo naquele parlamento.  
O Público alcançado: 5 pessoas 
Carga horária: 1 hora 
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4 a 8 de junho – Formação Básica em Saúde e 
segurança do trabalho  
 

A Câmara Municipal de Porto Alegre, através da Escola do 
Legislativo, oferecerá de 4 a 8 de junho o curso de Formação Básica 
em Segurança e Saúde do Trabalho para a equipe CSST da Câmara 
Municipal.    
Programação 
4/6/2019 – Segunda-feira  
8h30- 10h - A história dos acidentes e o risco nas sociedades 
modernas 
Instrutor: Jorge Barcellos, Doutor em Educação/Coordenador do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas da ELJB – CMPA  
Histórico da CSST na Prefeitura de Porto Alegre 
Instrutora: Martha Lauerman, Psicóloga/EGP -SMPG 
10h15 – 11h30 - Relatos de experiências em CSSTs/CMPA 
Entidades convidadas 
5/6/2019 – Terça-feira  
8h30 – 10h - Aspectos legais da saúde e segurança do trabalho 
Instrutor: Luis Roberto Wazlawick – Técnico de Segurança do 
Trabalho DMLU/PMPA 
10h15-11h30 - Conceito, gestão, atribuições, riscos e medidas de 
controle em SST 
Instrutor: Nelson Ernani Santos - Técnico de Segurança do Trabalho 
-DMLU/PMPA 
6/6/2019 – Quarta-feira 
8h30-10h A saúde no trabalho legislativo: acidentes de trabalho, 
doenças do trabalho e doenças profissionais na CMPA 
Instrutor: Dra. Rosa Harzheim - Ambulatório Médico da CMPA 
10h15-11h30 Temas em medicina do trabalho: Ergonomia 
Instrutor: Doutor Paulo Antônio Barros Oliveira, Coordenador do 
Centro de Pesquisa e Formação em Saúde e Trabalho/UFRGS  
07/06/2019 – Quinta-feira  
8h30-11h30 - Incêndios: prevenção e controle 
Instrutor: Renato Guimarães Oliveira – Técnico em Segurança do 
Trabalho/CMPA  
08/06/2019 – Sexta-feira  
8h30-11h30 - Riscos, perigos e mapa de risco: identificação e 
classificação 
Instrutor: Márcia Stroeher Sost –Técnica em Segurança do 
Trabalho/SMS 
Público alcançado: 6 pessoas 
Carga horária: 15 horas 
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8 - Escola do Legislativo apoia a realização da IV 
Jornada Sandra Pesavento 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli, através de seu Núcleo de 
Estudos e Pesquisas, foi apoiador da “IV Jornada Sandra Jatahy 
Pesavento: arquivos pessoais, trajetórias intelectuais e estudos de 
gênero“, realizado no dia  8 de junho, sábado, no Centro Histórico 
Cultural Santa Casa. O evento foi uma realização do Centro 
Histórico Santa Casa, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 
Fundação Nacional de Arte e Ministério da Cidadania do Governo 
Federal, com diversos patrocinadores, entre eles o Banrisul. O 
evento é produto do esforço da Curadora do Acervo Sandra Jatahy 
Pesavento, Dra. Nádia Maria Weber dos Santos, que desde o 
falecimento da pesquisadora Sandra Pesavento, tem-se dedicado a 
preservar a memória da ilustre estudiosa. Seu trabalho incansável 
na organização acervo Sandra Jatahy Pesavento, localizado no 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, vem 
possibilitando a organização de um dos mais importantes acervos 
pessoais de pesquisa sobre história de Porto Alegre e Rio Grande 
do Sul. Reunindo os documentos originais, biblioteca, textos e 
documentos da ilustre pesquisadora, o Acervo SJP está se 
transformando em arquivo de referência para novos estudos e 
projetos em história da cultura e da mentalidade gaúcha.  
Com pesquisadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de 
Janeiro, a IV jornada Sandra Jatahy Pesavento aborda o tema dos 
arquivos pessoais e as contribuições da pesquisa da historiadora 
Sandra Pesavento para os estudos de gênero. Para Jorge Barcellos, 
Doutor em Educação e Coordenador de Cursos da Escola do 
Legislativo, o apoio da Câmara Municipal é o reconhecimento da 
importância de um acervo, trabalho de organização e deve-se a 
necessidade de aprofundar os estudos das biografias dos 
vereadores, já que ”a história imediata dos vereadores ainda está  
por ser escrita.  
Público alcançado: 70 pessoas  
Carga horária: 10 horas 

 

 

11 - Cuidado com idosos é destaque em evento da 
ELJB 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli realizou nos dias 11, 13, 18 
e 19 de junho, das 18h às 22h, o evento “Curso Cuidador de Idosos” 
que ofereceu certificação pela participação e é gratuito a toda 
comunidade.  O evento visa trazer conhecimentos essenciais diante 
de uma realidade cada vez mais presente em nossa sociedade. O 
curso não possui caráter profissionalizante, sua agenda é de 
extensão e aprimoramento para profissionais da área e pessoas 
interessadas em adquirir conhecimentos específicos. 
Público alcançado: 32 pessoas 
Carga horária: 16h 
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12 –Curso de Introdução ao Direito Constitucional 
Com carga horária de 8 horas o Curso de Introdução ao Direito 
Constitucional tem como objetivo qualificar os servidores públicos 
neste campo. O curso possui o seguinte programa: 1. Conceito de 
Constituição;2. Aplicabilidade das normas constitucionais; 3. 
Progresso Legislativo e 4.Controle de Constitucionalidade.   
Ministrante: Lucio Almeida 
Público alcançado: 20 pessoas  
Carga horária: 8 horas 

 

 

13 – Palestra: Onde investir meu dinheiro...se eu 
tiver  
A palestra realizada no dia 13 de junho, integrante do projeto 
Cafezinho na Escola – Projeto de Qualificação do Servidor, foi 
realizada por Rudolf Weber Macedo abordou as características do 
mercado de ações para aplicações para servidores públicos. 
Público alcançado: 15 pessoas  
Carga horária: 2 horas 

 

 

18 – Grupo de Trabalho para criação do I Curso de 
Especialização em Gestão Pública Legislativa  
Encaminhado pelo Sei à Mesa Diretora para aprovação, o projeto 
do curso de especialização em Gestão Pública Legislativa é 
organizado em 400 horas de aulas práticas-teóricas ministradas por 
profissionais do poder legislativo com titulação acadêmica e 
experiência na função. A deliberação da Mesa Diretora é de 
implementação após eleição de novo  vice-presidente da escola.  
Público alcançado: 15 pessoas   
Carga horária: 8 horas  

 

24 – ELJB atende o Centro Social Marista  
Em parceria com o Memorial, a Escola do Legislativo atendeu 
alunos do Centro Social Marista Santa Isabel  
Público alcançado: 35 alunos 
Ministrante: Jorge Barcellos 
Carga horária: 2 horas 



25 
 

 

 

JULHO 

 

 

11 - Palestra busca esclarecer formas de Abuso de 
Poder na Administração Pública. 
    A ELJB promoveu no dia 11 de julho a palestra “Abuso de Poder”, 
ministrada pelo Dr. em Direito pela UFRGS Lúcio Antônio Almeida 
Machado. O encontro teve o intuito de esclarecer as competências 
atribuídas ao servidor e a sua importância para o desempenho de 
suas funções, e prevenir práticas abusivas dentro da Administração 
Pública.   A palestra ocorreu na sala de aula ELBJ, nº 303, localizada 
no 3º andar da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. 
Público alcançado: 20 pessoas  
Ministrante: Lúcio Almeida 
Carga horária: 2 horas 

 

 

15 - ELJB promove 2º Curso Básico de Cuidador de 
Idoso 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli realizou de 15 a 19 de julho, 
das 18h às 22h, a segunda edição do “Curso Básico de Cuidador de 
Idosos”. Evento com certificação de participação e  gratuito para 
toda a comunidade visa trazer conhecimentos essenciais diante de 
uma realidade cada vez mais presente em nossa sociedade. O Curso 
não possui caráter profissionalizante, sua agenda é de extensão e 
aprimoramento para profissionais da área e pessoas interessadas. 
Público alcançado: 31 pessoas  
Carga horária: 20 horas 

Agosto 

 

 

8 – CARTILHA CRIANÇA ESTÁ DE OLHO 
Produzida pela ELJB, a Cartilha “Criança está de olho: educação para 
o cuidado e fiscalização para a juventude” oferece formação em 
educação para fiscalização, isto é, educar o olhar do jovem para o 
cuidado com as coisas públicas, para as necessidades coletivas e 
para os grupos sociais marginalizados. A cartilha incentiva as 
crianças a observar, criticar, solicitar os serviços públicos para o 
atendimento das necessidades das coisas públicas? Ao ensinar as 
crianças e jovens a identificarem problemas sociais, os canais 
competentes responsáveis pela sua solução, acreditamos que 
estamos dando um passo novo aos novos cidadãos, e em especial, 
aos jovens de Porto Alegre. 
Público alcançado: zero (aguarda lançamento pela Presidência da 
Casa e da ELJB) 
Curadoria: Jorge Barcellos 
Carga horária: 20 horas 
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8 - Fake News: pós-verdade, democracia e 
instituições públicas 
A Escola do Legislativo iniciou sua programação do segundo 
semestre do corrente ano com a palestra “Fake News: pós-verdade, 
democracia e instituições públicas”, ministrada pelo Dr. em 
Educação, Jorge Barcellos. O evento integra o projeto Universidade 
Aberta, que tem como objetivo, tratar sobre temas de nível 
universitário para o grande público, e ocorreu no dia 8 de agosto, 
às 14 horas, no Plenário Ana Terra da Câmara Municipal de Porto 
Alegre. A palestra abordou o mundo das Fake News, explicando o 
que são, como são utilizadas e qual seu papel no cenário político 
atual. 
Público alcançado: 60 pessoas  
Ministrante: Jorge Barcellos 
Carga horária: 2 horas 

 

 

20 - PREVIMPA realiza palestra sobre os Preparos 
para a Aposentadoria 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli em parceria com o 
Departamento de Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Porto Alegre promoveu palestra voltada para a 
aposentadoria. O evento aconteceu no dia 20 de agosto, às 14h, e 
teve como objetivo abrir um espaço de esclarecimentos sobre a 
Previdência Municipal. Subsidiando os segurados do Previmpa 
quanto aos seus direitos e deveres, considerando a legislação 
previdenciária em vigor e a respectiva repercussão para o próprio 
segurado e para seus dependentes. 
Público alcançado: 20 pessoas 
Carga horária: 2 horas 
  

 

 

24 –ELJB realiza Plenária do Estudante  
A Escola do Legislativo em parceria com o Memorial realizou a 
Plenária do Estudante que beneficiou alunos da Escola Nossa 
Senhora do Brasil. 
Público alcançado: 32 pessoas 
Ministrante: Jorge Barcellos 
Carga horária: 2 horas 
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26 a 30 - ELJB e Tribunal de Contas do Estado 
realizam curso sobre Orçamento Público Municipal 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli em parceria com a Escola 
Francisco Juruena do Tribunal de Contas do Estado, ministrou o 
curso sobre Orçamento Público Municipal. A iniciativa do evento 
teve como objetivo orientar os agentes públicos sobre o que é e 
como funciona o Orçamento Público. O curso também abordou a 
importância de um Planejamento Estratégico Municipal, 
aprofundando conceitos, projetos e os processos encontrados 
durante todo o trâmite municipal. Os encontros ocorreram de 26 a 
30 de agosto, às 8h30, na sala de aula da ELJB. 
Público alcançado: 16 pessoas  
Carga horaria: 15 h 
Ministrante: Jorge Barcellos entre outros 
 

 

 

27 - Exposição NOSSA LUTA: A Perseguição aos 
Negros durante o Holocausto 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli, em parceria com diversas 
instituições, inaugurou no dia  27 de agosto, às 19h, a exposição 
“NOSSA LUTA: A Perseguição aos Negros Durante o Holocausto”. A 
exposição mostra a trajetória do povo negro durante o maior 
genocídio do século XX e o evento contou com diversas palestras, 
debates e exposições realizadas na CMPA. Iniciativa do Ver. Valter 
Nagelstein (MDB) em parceria com o Museu do Holocausto de 
Curitiba/PR, a Federação Israelita/RS, OAB/RS e a ELJB da CMPA.   
Programação:  
27/08: Abertura Oficial da Exposição – 19h                                                                                                                                        
Saguão da Avenida Cultural Clébio Sória  
30/08: Produção de Subjetividade e Racismo: Da Escravização 
Mercantil Africana ao Holocausto Europeu – 16h -                                                                                                                                                                                                                      
Plenário Ana Terra 
Dra. Raquel da Silva Silveira – Professora de Psicologia da UFRGS 
Mateus Victória da Silva – Bolsista de Extensão Universitária do 
NEPAR/PSI 
03/09: O Universalismo da Shoá: por que transmitir o Holocausto 
no século XXI – 19h                                                    * Lançamento do 
livro “Luz sobre o Caos: Educação e Memória do Holocausto”                                                                       
Plenário Ana Terra 
Carlos Reiss – Coordenador Geral do Museu do Holocausto de 
Curitiba 
Dr. Claúdio Laks Eizirik – Ex-presidente da Associação Psicanalítica 
Internacional 
04/09: O Racismo na Educação – 19h                                                                                                                                                               
Plenário Ana Terra 
Patrícia Oliveira  – Educadora – SMED 
Professora Vera Neusa Lopes – (a confirmar) 
Professora Petronilha Gonçalves – (a confirmar) 
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O Ensino Jurídico e o Combate ao Racismo 
Clarice Costa – Professora da PUCRS 
05/09: O Holocausto como Paradigma de Estudo de outras formas 
de Preconceito – 19h                                                      Plenário Ana 
Terra 
Professor Ilton Gitz – Prof. De História do Colégio Israelita 
Brasileiro 
A Ocultação do Papel do Negro na História Gaúcha – 19h  
Dr. Jorge Euzébio Assumpção – Professor e Pesquisador da SEDUC 
e Unisinos 
10/09: Sessão solene de outorga do troféu Câmara de Porto 
Alegre ao Embaixador de Israel no Brasil Yossi Shelley – 17h                                                                                                                                                                                                                         
Plenário Ana Terra 
13/09: Escravidão e Holocausto: Conexões Históricas – 19h                                                                                                                      
Plenário Ana Terra 
Dra. Laura Zacher – Pesquisadora e Socióloga do Setor de 
Sociologia e Defensoria Pública da União RS 
16/09: Roda de Conversa: O Preconceito Nosso de Cada Dia – 19h                                                                                                          
Plenário Ana Terra 
Roda de Conversa (Dagoberto, Kleber, Heleno e Patrícia) – 
Membros da CVEN-OAB/RS 
Apresentação Cultural da poeta Lilian Rocha – Membro da CVEN-
OAB/RS 
17/09: O Racismo e o Preconceito e seus Efeitos nas Políticas 
Públicas – 19h                                                                             Plenário 
Ana Terra 
Dr. Jorge Terra – Procurador do Estado do RS e Coordenador da 
Comissão CEVEN ao OAB/RS 
Público alcançado: 10.000 pessoas 
Carga horária: 30 horas 

 

28 -  Preparo para Mestrado é tema de evento da 
ELJB 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli (ELJB) promoveu no dia 28 
e 29 de agosto, as 19h e 12h, o evento “Como se preparar para fazer 
o mestrado em Direito?” que visa informar e orientar alunos 
interessados em cursar mestrado nos cursos de Direito da capital. 
Entre os temas a serem abordados, estão a construção responsável 
do perfil acadêmico, construção do currículo lattes, domínio de 
idiomas estrangeiros e a confecção de um projeto de pesquisa a 
partir das experiências do ministrante como aluno, professor e 
orientador. 
Ministrante: Lúcio Antônio Machado Almeida  
Público alcançado: 20 pessoas 
Carga horária: 3 horas 
Ministrante: Lúcio Almeida 
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30 e 31 - SEGUNDA TURMA DO PROGRAMA DE 
INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO  
Buscando acolher os novos quadros da Câmara Municipal de Porto 
Alegre, o Projeto de Integração e Acolhimento (PIA) realizou uma 
nova turma nos dias 30 e 31 de agosto. Parceria entre o setor de 
Recursos Humanos e a ELJB, os encontros foram realizados na sala 
de aula da Escola do Legislativo (sala nº 350). O PIA surgiu em 2014, 
a partir da necessidade de acolher de forma efetiva e profissional 
os ingressantes no Legislativo Municipal. Iniciativa da Seção de 
Recursos Humanos, o Projeto passou a contar, em 2019, com apoio 
da Escola do Legislativo Julieta Battistioli 
Público alcançado: 22 pessoas 
Carga horária: 6 h 
 

 

SETEMBRO 

 

 

17 - 3º edição do Curso Básico de Cuidador de Idoso 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli realizou nos dias 17, 19, 23 
e 25 de setembro, das 18h às 22h, a terceira edição do “Curso Básico 
de Cuidador de Idosos”. O evento contou com certificação de 
participação e foi gratuito para toda a comunidade. A proposta do 
curso é ensinar conhecimentos essenciais diante de uma realidade 
cada vez mais presente em nossa sociedade. O Curso não possui 
caráter profissionalizante, sua agenda é de extensão e 
aprimoramento para profissionais da área e pessoas interessadas 
em adquirir conhecimentos específicos. 
Público alcançado: 37 pessoas 
Carga horária: 20 horas 
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26 – Exposição Centenário da Filosofia Waldorf 
A Antroposofia, do grego "conhecimento do ser humano", é uma 
ciência desenvolvida pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner no início 
do século XX. Método de conhecimento da natureza, do ser humano 
e do universo, amplia o conhecimento obtido pelo método científico 
convencional aplicando seus resultados em várias áreas da vida 
humana. Propõe o respeito ao ser humano e a realidade na qual está 
inserido. Reúne a tradição empírica da ciência moderna, a tradição 
cognitiva da filosofia e finalmente a tradição da espiritualidade 
cristã. Em 2019, a Pedagogia Waldorf, abordagem da Antroposofia 
para a área da educação - completou seu centenário de existência e 
a Escola Waldorf Querência, com o apoio da Câmara de Vereadores 
de Porto Alegre, através da Escola do Legislativo Julieta Battistioli e 
da Seção de Memorial realizaram a exposição A Antroposofia de 
Rudolf Steiner para disseminar informações sobre esta visão de 
mundo e pedagogia. A Antroposofia define-se como campo que 
busca unir as necessidades do coração e do sentimento, valorizando 
a sensibilidade, a dimensão da espiritualidade.  
Créditos da Exposição 
Câmara Municipal de Porto Alegre 
Seção de Memorial 
Escola do Legislativo Julieta Battistioli 
Organização, design, pesquisa e seleção de imagens: 
Karin Kazmierczak (Comissão de Comunicação Escola Waldorf 
Querência) 
Textos: Diara Maria Sartori, Karin Kazmierczak, Maria Cristina 
Müller, Nice Nocchi, Nina Machado, Sebastián Cálquin, Tiele Superti. 
Curadoria: Jorge Barcellos, Núcleo de Estudos e Pesquisas da ELJB 
Público alcançado: 7.500 pessoas 
Carga horária: 80 horas 

 

Outubro 

 

 

3 – ELJB homenageia 150 anos do Mercado Público 
A Câmara Municipal de Porto Alegre lançou no dia 03 de outubro,  
às 14h30, a exposição “Mercado Público: história, religião e cultura 
na vida da cidade”. A exposição é uma iniciativa da Mesa Diretora 
e foi produzida pela Seção de Memorial e pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Escola do Legislativo Julieta Battistioli, com curadoria 
do servidor Jorge Barcellos. Composta por 15 banners, acompanha 
a história do mercado de sua fundação, em 3 de outubro de 1869, 
até os dias atuais. Relata a evolução do mercado com a construção 
do segundo piso, as transformações no entorno do prédio com a 
evolução da cidade, bem como resgata a participação do negro na 
sua história, mostrando a importância do Bará do Mercado. “A 
novidade da exposição é mostrar também a relação estreita do 
mercado público com a Câmara Municipal, já que, durante o século 
XIX, o Procurador da Câmara era responsável por sua 
administração“ conta Jorge Barcellos.  
Público alcançado: 7.500 pessoas 
Carga horária: 80h 
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9 - Elaboração de Projeto básico de Termo de 
Referência é assunto de curso na Escola do 
Legislativo 
De  09 a 18 de outubro, a ELJB realizou o curso “Elaboração de 
Projeto básico de Termo de Referência”. Ministrado pela advogada 
e consultora jurídica na área de direito administrativo e direito 
tributário, Margere Rosa de Oliveira, o curso tem como objetivo 
qualificar os servidores na elaboração de projetos básicos, um 
elemento essencial das rotinas administrativas e contratuais. 
Destinado principalmente a chefes de setor e seções e a todos 
aqueles envolvidos nas aquisições de bens e serviços para a 
câmara, os encontros ocorreram na Sala de Aula da Escola do 
Legislativo, às 8h30, com duração de 3h diárias e carga horária total 
de 24h. 
Público alcançado: 16 pessoas 
Carga horária: 24 horas 

 

 

10 - Curso sobre Noções de Lei na Filosofia Ocidental 
começa dia 10/10 na ELJB 
Começou no dia 10 de outubro, quinta-feira, ministrado pelo 
Professor Lúcio Antônio Machado Almeida, a 1ª edição do curso “A 
Noção de Lei na Filosofia Ocidental”. Com o objetivo de estabelecer 
a devida compreensão da Lei como instrumento de ordenação da 
comunidade política, o curso explora os aspectos preliminares em 
relação a Lei, a Lei na tradição greco-romana e moderna, e os 
desafios encontrados nos temas são os principais alvos de estudo 
do curso. Os encontros acontecem uma vez por semana, sempre às 
quintas-feiras, às 16 horas. E ocorrerão na Sala de Aula da ELJB, sala 
350, localizada na Av. Loureiro da Silva – 255. 
Público alcançado: 10 alunos 
Carga horária: 10 horas 
Ministrante: Lucio Almeida 

 

11 -Escola do Legislativo Julieta Battistioli participa 
da organização da rede estadual de Escolas de 
Governo 
Escola do Legislativo participa de reunião para criação da rede que 
integrará as escolas de Governo no Estado do Rio Grande do Sul. O 
encontro realizado no dia 11 de outubro na sede da Escola Superior 
de Gestão e Controle Francisco Juruena (ESGC) visa compartilhar 
estruturas e abrir vagas nos cursos de capacitação para as 
entidades participantes. É uma oportunidade de parceria, 
especialmente no que se refere a pesquisa e inovação que podem 
possibilitar a rede de escolas parcerias 
Público beneficiado:14 pessoas 
Carga horária: 2 horas 



32 
 

 

11 -  ELJB participa da Comissão de Organização da 
Semana de Consciência Negra e Ação antirracista da 
Câmara Municipal 
Ocorreu no dia 11 de outubro,  na Sala de Aula da Escola do 
Legislativo, a reunião para a definição dos temas da Semana de 
Consciência Negra da Câmara Municipal de Porto Alegre. Com 
cerca de 15 representantes do movimento negro organizado, 
reuniu-se a Comissão de Organização da Semana de Consciência 
Negra e Ação Antirracista com a novidade, a participação da Escola 
do Legislativo Julieta Battistioli como entidade colaboradora na 
organização do movimento. Foram elaboradas diversas atividades 
para a semana de 20 de novembro, entre elas, palestras e 
exposições. As reuniões da Comissão Organizadora ocorrem nas 
sextas-feiras, na sala de aula da escola. 
Público beneficiado:15 pessoas 
Carga horária: 20 horas 

 

14 – Curso Básico de Segurança 
Com o objetivo de qualificar as equipes terceirizadas que irão 
cuidar da segurança da Câmara Municipal de Porto Alegre, o 
Serviço de Segurança da Casa promoveu o “Curso Básico de 
Segurança”. Ministrado por servidores da Casa com experiência no 
tema, ele teve a seguinte Programação:  
14 de outubro 
14h - Introdução a Segurança – Vadacir Ferraz de Lima 
       - Segurança de Instalações – Vadacir Ferraz de Lima 
15  de outubro de 2019 
14h - Segurança do Trabalho – Pedro Luis da Silva Vargas 
16  de outubro de 2019 
14h - Processo e Penal – Lúcio Almeida 
17  de outubro de 2019 
14h - Técnicas Operacionais – Vadacir Ferraz de Lima 
18  de outubro de 2019 
14h - Relações Humanas na Prática  – Tenente Diogo 
Público beneficiado: 20 pessoas 
Carga horária: 20 horas 

 

25 - O desafio da liberdade religiosa no século XXI é 
tema de palestra na ELJB 
No dia 25 de outubro, às 10h30, a Escola ministrou a palestra “O 
desafio da liberdade religiosa no século XXI”. Ministrada por Carlos 
Eduardo Ventura Pineto, advogado formado pela Universidade 
Nacional de Trujillo (Peru) e Mestre em Investigação e Docência 
Universitária pela mesma universidade, Pineto é especialista em 
temas de direito civil e comercial e foi professor universitário 
ministrando aulas de Direito Civil, Direito Internacional Público e 
Direito Eclesiástico. Seu trabalho se destaca no campo do direito 
das instituições religiosas, com uma experiência no campo do 
direito legal na Diocese de Huánaco (Peru), além de ter sido 
assessor da Universidade Católica de Trujillo, membro da Comissão 
Jurídica da Conferência Episcopal Peruana, sendo considerado hoje  
um dos mais importantes consultores de temas relacionados a 
Igreja Católica e sua relação com Direito Eclesiástico. 
Público beneficiado: 10 pessoas 
Carga horária: 2 horas  
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29 - Inovação no Legislativo é tema de 
Jornada 
A partir dos anos 2000 a Câmara Municipal de Porto Alegre foi 
cenário da introdução de novos recursos, tendências e propostas 
relacionadas à gestão pública legislativa. Alterando suas rotinas de 
trabalho, através de projetos, iniciativas e experiências, inovações 
em gestão foram colocados em pauta na Câmara Municipal de 
Porto Alegre que revelam o trabalho de seus servidores para estar 
permanentemente atualizados na prestação de serviços públicos. 
O I Seminário A Inovação nas Rotinas Administrativas da Câmara 
Municipal de Porto Alegre  foi realizado no dia 29 e é iniciativa da 
Escola do Legislativo Julieta Battistioli pela passagem do dia do 
servidor público e tem o objetivo de mostrar a comunidade porto-
alegrense, aos vereadores e interessados em gestão pública, as 
iniciativas de inovação relacionados à gestão legislativa municipal 
na capital. Possibilitando a troca de experiências, o seminário 
apresenta as boas práticas de trabalho criadas recentemente por 
servidores municipais, e entre outras vantagens, possibilitará ao 
público em geral, vereadores e demais interessados que não 
possuem muito tempo para acompanhar a inovação e o trabalho 
dos servidores do legislativo, visualizar um painel abrangente de 
inovações que servirá para mostrar o valor do trabalho dos 
servidores públicos, através do relato de formas práticas e 
eficientes de aumentar a produtividade no serviço público. 
 
Programação: 
A inovação nas rotinas administrativas da Câmara Municipal de 
Porto Alegre 
Local: Sala da Escola do Legislativo Sala 350 
Horário: 14 horas 
Data: 29 de outubro de 2019 
Abertura: 
Lúcio Almeida, Diretor da Escola do Legislativo Julieta Battistioli 
14h Mesa I: Inovação em informação  
A inovação no Serviço de Recursos Humanos da CMPA  –  Nara Lúcia 
Poluden Pertile e Márcia Aguiar Menna Barreto 
A automação de rotinas administrativas no Setor de Registros 
Históricos –  Luis Otávio Warick da Silva e Miguel Belardinelli 
Pryotolu 
O tratamento e divulgação de informações nos registros 
taquigráficos – projeto Conectaq –Silvia Helena Tremarin 
O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo – Jorge 
Barcellos 
  
15h Mesa II – Inovação em processos 
A implantação do Setor de Licitações da Diretoria de Patrimônio – 
Jaderson Alan Markus Borgelt 
A seleção on-line de estagiários do Setor de Convênio e Estágios –
André Silva Flores e Raquel Vallin Ceccon 
Acompanhamento de sinistros pela CSST –Diego Marques Piccini 
Inovação e gestão de segurança na CMPA –Silvio Luiz da Silva Zago 
Público beneficiado: 11 pessoas 
Carga horária: 4 horas 
Ministrante: Jorge Barcellos e outros 
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29 - Curso de Cuidador de Idoso chega a 4ª Edição 
De 29 de outubro a 8 de novembro realizam-se as aulas da quarta 
edição do Curso Cuidador de Idosos. Promovido pela Escola do 
Legislativo Julieta Battistioli, o curso possui carga horária de 20 
horas e aborda os aspectos fundamentais da atividade de cuidador 
de idoso. Entre os temas estão a legislação de proteção ao idoso, 
os cuidados com a saúde, aspectos fisioterápicos e psicológicos da 
função, além de cuidados com a alimentação do idoso. 
Carga horária:20 horas 
Público beneficiado: 40 

 

30 - Importância da comunicação é tema de palestra 
na semana do servidor 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli promoveu no dia 30, às 14 
horas, na sua sala de aula,  pela passagem da Semana do Servidor 
Público, a palestra “A importância da boa comunicação em nossa 
vida”. A atividade integra o Programa de Qualidade de Vida do 
Servidor, e tem como objetivo promover a conscientização da boa 
comunicação na vida e no ambiente de trabalho. Elemento crucial 
das rotinas administrativas, a análise da comunicação interpessoal 
é importante para evitar muitos problemas de vida e das rotinas de 
trabalho como o modo errado de lidar com excesso de informação, 
a falta de envolvimento com o outro e desmotivação na vida e no 
mundo do trabalho. Hoje, da complexificação das relações entre 
pais e filhos às rotinas administrativas, passando pela a 
comunicação no ambiente de trabalho à necessidade de falar em 
público, o uso da linguagem no contato com o outro se tornam 
elementos essenciais para evitar problemas na vida, bom 
entendimento e até acesso a cargos de direção. A palestra foi 
ministrada pela psicóloga Rosana Cabreira, graduada em psicologia 
pela ULBRA/Canoas, em 2010. Cabreira atua como psicóloga clínica 
e palestrante e sua fala  abordará os diversos canais de 
comunicação, a necessidade de feedbacks, a forma de ser um bom 
ouvinte, como conhecer o público e discurso certo, direto e correto 
para o momento certo. Para Jorge Barcellos, coordenador de 
cursos da Escola do Legislativo “a escolha deste tema para a 
semana do servidor deve-se ao fato de ser a base para a construção 
de uma pessoa e de um servidor público melhor, mais humano e 
eficiente. Todo servidor é um comunicador, e construir formas de 
melhor de nos fazer compreender contribui para a melhoria das 
relações interpessoais na vida e no local de trabalho” assinala. 
Público beneficiado: 10 pessoas 
Carga horária: 2 horas 
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NOVEMBRO 

 

 

4 Grupo de Estudos sobre Direito 
Administrativo na obra de Jean Rivero  
Iniciou-se no dia 04/11 o Grupo de Estudos sobre Direito 
Administrativo na obra de Jean Rivero, ministrado por 
Lúcio Almeida. O GT destina-se a estudar a obra do autor, 
referência em estudos de direito administrativo.  
 Público beneficiado: 5 pessoas 
Carga horária: 4h 
Ministrante Lúcio Almeida 

 

5 Nova turma do Curso Básico de Fotografia 
iniciou em novembro 
Iniciou-se no dia 05/11 o Curso Básico de Fotografia, 
edição 2019, ministrado pelo mestre em jornalismo e 
fotógrafo Élson Sempé Pedroso. O curso é gratuito e 
destina-se a todos interessados pela arte da fotografia. 
Este ano, com o intuito de preservar o desenvolvimento 
dos participantes, as aulas terão um número maior de 
carga horária diária, reduzindo-se assim, os dias do curso. 
O tamanho da turma é outra novidade, pois nesta edição 
contaremos com um número menor de inscritos. Ao todo, 
serão 24h aula distribuídas em 10 encontros. As aulas 
ocorreram nas terças e sextas-feiras, das 14h às 17h, na 
Sala de Aula da ELJB, e encerram em 10/12. 
 Público beneficiado: 8 pessoas 
Carga horária: 24h 
Ministrante Élson Sempé Pedroso 

 

11 - Fiscalização de Contratos de terceirização 
de serviços é tema de curso 
A Escola do Legislativo abre, no próximo dia 11 de 
novembro, o Curso Fiscalização de Contratos de 
terceirização de serviços. Com carga horária de 14 horas, 
distribuídas em oito encontros de 3 horas no turno da 
manhã, o curso aborda temas fundamentais da 
fiscalização de contratos. Dividido em 11 temas, o curso 
envolve desde a obrigatoriedade da gestão e fiscalização 
de contratos, ao papel do fiscal, rotinas de 
acompanhamento, verificação de planilha de custos e 
demais temas correlatos a área.  O curso é ministrado por 
Rodrigo do Canto Cardoso, pós-graduado em Direito e 
Economia e com 15 anos de experiência na área. O curso 
tem 20 vagas destinadas preferencialmente aos 
servidores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. 
Interessados externos entram em lista de espera para as 
vagas não ocupadas. 
Conteúdo a serem ministrados: 
1.OBRIGATORIEDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS 
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2.O PAPEL DO FISCAL DE CONTRATOS, DO GESTOR E DO 
PREPOSTO DA EMPRESA 
3.ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E 
RECEBIMENTO DOS OBJETOS ENTREGUES (PRODUTOS E 
SERVIÇOS) 
4.PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA 
SERVIÇOS EM QUE HÁ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE 
OBRA 
Pagamento em conta vinculada; Pagamento conforme 
fato gerador. 
5.VERIFICAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
INTEGRANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
6.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
7.MONITORAMENTO DAS ROTINAS DE VIGÊNCIA 
CONTRATUAL 
8.POSSIBILIDADES DE PREVENÇÃO TRABALHISTA NA 
EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 
9.FISCALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 
10.ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA GFIP NA PRÁTICA 
11.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS RESCISÕES 
DO CONTRATO DE TRABALHO 
Público beneficiado:17pessoas 
Carga horária: 24horas 

 

19 - Escola do Legislativo realiza ação em 
Educação e Saúde na FASE 
No dia 19 de novembro, a Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli, em parceria com o Ambulatório Médico da 
Câmara Municipal de Porto Alegre, realizou atividade de 
extensão na área de Educação e Saúde na Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do 
Sul.  Foram atendidas internos e familiares no Salão de 
Reuniões onde estavam na instituição por ocasião do 
horário de visitas. O objetivo é alertar os internos e suas 
famílias dos sinais  de doenças dentro de uma atividade  
de extensão na área de Educação em Saúde. 
Público beneficiado: 60 pessoas 
Carga horária: 2 horas 

 

20 – ELJB realiza Visita Orientada   
Em parceria com o Memorial, a Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli atendeu no dia 20 de novembro  alunos 
do Projeto Vereador Mirim da Cidade de Santa Rosa 
Público beneficiado: 30 pessoas 
Carga horária: 2h 
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22 - Exposição sobre visão de adolescentes 
em conflito com a lei abre sexta-feira 
De 22 de novembro a 7 de dezembro, esteve no  saguão 
do Salão Adel Carvalho a exposição do projeto “Minha 
imagem “privada” para o mundo”. Com o tema “Meu 
conflito de vida e suas consequências”, o projeto é 
iniciativa do Case POA 1 com apoio do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas da Escola do Legislativo Julieta Battistioli e 
relata a história de alguns adolescentes em conflito com a 
lei . A exposição foi concebida pela servidora Neusa Maria 
Machado Zoch em maio de 2019, como atividades de 
construção textual e sensibilização, sendo os jovens 
fotografados no seu cotidiano. Com a colaboração da 
servidora Dirceia Fajardo, foi organizado um ensaio 
fotográfico e atividades de leitura com a servidora Maria 
Regina Abbud Dorneles, do Case POA 1, incluindo 
discussões dialogadas (café com letras) e produções 
textuais que fazem parte da exposição. A atividade contou 
também com o trabalho em conjunto do programa 
APRENDIZ LEGAL do CIEE, através do Instrutor Wagner 
Gonçalves Trindade e turma. A ELJB colaborou com a 
montagem da exposição, inclusão da atividade dentro da 
Semana de Consciência Negra e Ação Antirracismo da 
CMPA, bem como a elaboração do Catálogo Fotográfico. 
Para Jorge Barcellos, Coordenador de Cursos da ELJB ” A 
função pedagógica de atividades como esta é notável, e o 
envolvimento dos jovens, muito claro. Ficamos felizes em 
participar deste projeto que fortalece a função 
suplementar da CMPA no campo da educação.” 
Público beneficiado: 7.500 pessoas 
Carga horária: 80 horas 

         

26 – Pesquisador da ELJB lança 2ª edição de 
estudo sobre o negro  
Foi lançada no dia 23 de novembro, às 18 horas, na livraria 
Cirkula, a segunda edição da obra “Direito Constitucional 
às Cotas Raciais: a contribuição de Joaquim Nabuco”. A 
obra é essencial ao estudo do negro no campo do direito 
e publicação integra a linha de pesquisa do Núcleo de 
Estudos da ELJB. 
 
Público beneficiado: 200 pessoas    
Carga horária: 2 horas 
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28 - Planilha de Custos é tema de curso na 
Escola do Legislativo 
Inicia no próximo dia 25 de novembro o Curso “Elaboração 
de Planilha de Custos para contratação de terceirização e 
mão de obra de acordo com a Instrução Normativa 
05/2017.  O curso será ministrado pela Profa. Margere 
Rosa de Oliveira, advogada e consultora jurídica na área 
de direito administrativo e tributário, autora do livro 
“Curso de  Licitações e Contratos Administrativos. Com 
carga horária de 24 horas, serão 8 encontros de 3 horas 
no turno da manhã, de segunda à quinta-feira, 
respectivamente nos dias 25,26,27,28 e 29 de novembro 
e 2,3 e 4 de dezembro.  O horário das aulas é  das 8h30 às 
11h30.  O público alvo é preferencialmente até 20 
servidores da CMPA. 
PROGRAMA DE CONTEÚDOS: 
1.OBRIGATORIEDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS 
2.O PAPEL DO FISCAL DE CONTRATOS, DO GESTOR E DO 
PREPOSTO DA EMPRESA 
ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E 
RECEBIMENTO DOS OBJETOS ENTREGUES (PRODUTOS E 
SERVIÇOS) 
3.PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA 
SERVIÇOS EM QUE HÁ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE 
OBRA 
4.VERIFICAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
INTEGRANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
5.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
6.MONITORAMENTO DAS ROTINAS DE VIGÊNCIA 
CONTRATUAL 
7.POSSIBILIDADES DE PREVENÇÃO TRABALHISTA NA 
EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 
8.FISCALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 
ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA GFIP NA PRÁTICA 
10.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS RESCISÕES 
DO CONTRATO DE TRABALHO 
Carga horária: 24h 
Público beneficiado: 13 pessoas 
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Dezembro 

 

 

2 – Grupo de Trabalho sobre educação 
No dia 2 de dezembro, às 14 horas, no Auditório da Livraria Cirkula, 
foi ministrada a palestra “A Escola não é uma empresa”, abordando 
a contribuição da obra homônima de Christian Laval aos estudos de 
educação.  A palestra visa formar um Grupo de Estudos sobre o 
autor para reconstruir o argumento da obra publicada pela  Editora 
Boitempo, 2019 e abordará temas como “A escola sob o dogma do 
mercado”, “Poder e gerenciamento na escola neoliberal”  e 
“Pressupostos do novo gerenciamento educativo e suas 
contradições no gerenciamento da escola”.  O ministrante será 
Jorge Barcellos, Doutor em Educação pela UFRGS e destina-se a 
alunos e professores dos cursos de pedagogia e da rede de ensino. 
A palestra inicia o programa de descentralização das atividades da 
Escola do Legislativo, junto a espaços comunitários, livrarias, 
bibliotecas. A próxima atividade será no dia 16 de dezembro 
Programa: 
Novo capitalismo e educação. O conhecimento como fator de 
produção 
A nova linguagem da escola. A ideologia da profissionalização 
A grande onda neoliberal. O grande mercado da educação 
A colonização mercantil da educação. A mercantilização da escola 
e seus efeitos segregacionais 
A “modernização” da escola. Descentralização, poderes e 
desigualdades. 
O novo gerenciamento educativo. Contradições da escola 
neoliberal.      
Ministrante: Jorge Barcellos, doutor em educação  
Público beneficiado: 3 pessoas 
Carga horária: 2 horas 

 

4 – População Negra no serviço público 
No dia 4 de dezembro, às 14 horas, no Auditório da Escola de 
Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Porto Alegre,  o 
pesquisador Lucio Almeida, Diretor da ELJB palestrou sobre o tema 
“População Negra no Serviço Público”.  
Público beneficiado: 80 pessoas 
Ministrante: Lucio Almeida 
Carga horária: 2h 
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METODOLOGIA 

 

Os cálculos foram efetuados a partir dos registros junto a ELJB dos eventos produzidos, na 

pasta Programação 2019. Foram levantados dados de presença relativa em cursos e estimados 

dados em relação a público indireto.  

Todos os cálculos foram feitos manualmente, sem participação de programas específicos, 

que, entretanto, solicitamos que seja elaborado pela Assessoria de Informática de programa 

próprio para fins de sistematização de dados. Isso possibilitaria correção de incongruências e 

problemas de acertos que foram feitos manualmente tendo em vista os dados coletados.  

Procurou-se cruzar as categorias conforme os dados brutos possibilitavam uma análise, 

ainda que apenas tenha-se ficado com a preferência do uso de percentuais absolutos.  Eventuais 

erros de cálculo percentual, portanto, são admitidos, tendo em vista esta carência, mesmo com a 

revisão do autor.     
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Tabela 1 – Eventos por natureza 

 
Natureza 

Evento Edições Público 
atingido 

Natureza 
do 
Público 
atingido 

Carga 
horária 

Publicação Lançamento do Caderno Efeméride 
(22.1) 

1 12 Interno 2h 

Publicação Participação no Fórum Social Mundial 
do Idoso (28.1) 

1 30 Externo 2h 

Curso Jornada de Estudos sobre efetivação 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (4 a 15/2)  

1 105 Externo 40h 

Curso Programa de Integração e Acolhimento 
(12.2) 

1 44 Interno 9h 

Curso  Jornada de Estudos sobre efetivação 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (11 a 28/3) 

1 64 Externo 40h 

Curso Formação para Conselheiros Tutelares 
(26/3 a 6/4) 

1 150 Externo 56h 

Referência Visita a Câmara Municipal de Capão da 
Canoa (29/3) 

1 20 Externo 2h 

Palestra Porto Alegre na Literatura 1 10 Externo 2h 
Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

Lançamento da ação educativa da 
escola (8.4) 

1 2.000 Externo 1h 

Palestra Campanha da fraternidade (16.4) 1 70 Externo 2h 
Visitas 
Orientadas 

Escola Medianeira (23.4) 1 40 Externo 2h 

Palestra Como se preparar para o mestrado em 
direito (27.4) 

1 20 Externo 2h 

Plenária do 
Estudante 

Escola Instituto Estadual Angelina 
Gemma Bella (29.4) 

1 50 Externo 3h 

Evento Semana Municipal do Jovem 
Empreendedor (2.5) 

1 100 Externo 8h 

Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

Teletrabalho no Serviço Público (3.5) 1 5 Interno 4h 

Visita Orientada Instituto São Francisco/Sagrada 
Família (6.5) 

1 35 Externo 2h 

Palestra Como lidar com política no trabalho 
(7.5) 

1 10 Interno 1h 

Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

Grupo de Estudos Antirracismo (11.5) 1 10 Externo 30h  

Referência Câmara Municipal de Novo Hamburgo 
(20.5) 

1 5 Interno 2h 

Palestra Desafios atuais das ações afirmativas 
(20.5) 

1 10 Interno 1h 

Palestra Porque repetimos os mesmos erros 
(24.5) 

1 35 Interno 2h 

Visita Orientada Escola Adventista (24.5) 1 20 Interno 2h 
Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

2ª Pesquisa de Clima Organizacional da 
CMPA (30.5) 

1 500 Interno 8h 
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Palestra A história secreta do nosso local de 
trabalho (30.5) 

1 10 Interno 1h 

Referência Escola do Legislativo de Novo 
Hamburgo  (31.1) 

1 5 Externo 1h 

Referência Escola do Legislativo de Encruzilhada 
do Sul (3.6) 

1 5 Externo 1h 

Curso Formação Básica em Saúde e 
Segurança do Trabalho (3 a 7.6) 

1 6 Interno 15h 

Evento Jornada Sandra Jatahy Pesavento (8.6) 1 70 Externo 10h 

Curso Cuidador de Idosos (11 a 19.6)  1 35 Externo 16h 
Curso Introdução ao Direito Constitucional 

(12.6). 
1 20 Externo 8h 

Palestra Onde investir meu dinheiro...se eu 
tiver(13.6) 

1 15 Interno 2h 

Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

Grupo de Trabalho para criação do I 
Curso de Especialização em Gestão 
Pública Legislativa (18.6 a 20.7)   

1 15 Interno 8h 

Visita Orientada Centro Social Marista (24.6). 1 35 Externo 2h 
Palestra Abuso de Poder (11.7) 1 20 Interno 2h 

Curso Cuidador de Idosos (15.7) 1 31 Externo 20h 
Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

Cartilha Criança está de Olho (8.8) 1 Zero 
(aguard
a 
lançam
ento) 

Externo 20h 

Palestra Fake News: pós-verdade, democracia e 
instituições públicas (8.8) 

1 60 Externo 2h 

Palestra Preparo para a aposentadoria (20.8) 1 20  2h 
Plenária do 
Estudante 

Escola Nossa Senhora do Brasil (24.8) 1 32 Externo 2h 

Curso Orçamento Público Municipal (26 a 
30.8) 

1 16 Interno 15h 

Evento Exposição NOSSA LUTA: A Perseguição 
aos Negros durante o Holocausto 
(27.8) 

1 10.000 Externo 30h 

Curso Programa de Integração e Acolhimento 
(30 e 31.8) 

1 22 Interno 6h 

Curso Cuidador de Idosos (17 a 25.9) 1 37 Externo 20h 
Evento Exposição A antroposofia de Rudolf 

Steiner (26.9 a 10.10) 
1 7.500 Externo 80h 

Evento Exposição 150 anos do Mercado 
Público (3 a 18.10) 

1 7.500 Externo 80h 

Curso Elaboração de Projeto básico de Termo 
de Referência (9 a 18.10) 

1 16 Interno 24h 

Curso Noções de Lei na Filosofia Ocidental 
(10/10) 

1 10 Externo 10h 

Representação Escola do Legislativo Julieta Battistioli 
integrará rede estadual de Escolas de 
Governo (10/10) 

1 14 Externo 2h 

Representação Escola do Legislativo Julieta Battistioli 
integrará Comissão Organizadora da 
Semana de Consciência Negra (10/10) 

1 15 Interno 20h 

Curso Curso Básico de Segurança (18  a 
18/10) 

1 20 Interno 20h 

Palestra O desafio da liberdade religiosa no 
século XXI (25.10) 

1 10 Externo 2h 

Curso Inovação no Legislativo (29/10) 1 11 Interno 4h 

Curso Cuidador de idosos  (29/10 a 8/11) 1 51 Externo 20h 
Palestra Importância da comunicação (30/10) 1 10 Interno 2h 
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                                                                  TABELA 2 – EVENTOS POR  NATUREZA  

 

Natureza Quantidade % 

Publicações 3 4,7 

Palestras 15 23,4 
Cursos 19 29,6 

Referência 6 9,36 
Programas, Projetos e Grupos de 
Estudo 

8 12,5 

Eventos 6 9,36 

Visita Orientada 5 7,8 
Plenária do Estudante 2 3,1 

Total de eventos 64 99,8 

 

                                                            TABELA 3 – EVENTOS POR PÚBLICO 

 

Natureza Quantidade % 

Publicações 242 0,7 

Palestras 362 0,9 

Cursos 620 1,7 
Referência 64 0,2 

Programas, Projetos e 
Grupos de Estudo 

2.538 6,9 

Eventos 32.670 88,2 

Visita Orientada 160 0,4 

Plenária do Estudante 82 0,2 

Total de eventos 36.738 99,2 
 

                                                          

Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

Grupo de Estudos sobre Direito 
Administrativo na obra de Jean Rivero 
(4.11) 

1 5 Interno 4h 

Curso Curso Básico de Fotografia (5/11 a 
10/12)  

1 8 Interno 24h 

Curso Fiscalização de Contratos de 
terceirização de serviços (11 a 21/11) 

1 17 Interno 24h 

Curso Planilha de Custos (25/11 a 4/12) 1 13 Interno 24h 

Palestra Educação em Saúde (19 e 20/11) 1 30 Externo 2h 

Visita Orientada Escola Cidade de Santa Rosa (20/11) 1 30 Externo 2h 
Evento Exposição sobre visão de adolescentes 

em conflito com a lei (22/11  a  7/12) 
1 7.500 Externo 80h 

Publicação Pesquisador da ELJB lança 2ª edição de 
estudo sobre o negro (26/11) 

1 200 Externo 2h 

Lançamentos de 
programas, 
projetos e 
grupos de 
estudo 

A escola não é uma empresa (2/12) 1 3 Externo 2h 

Palestra População Negra no serviço público 
(4/12) 

1 40 Externo 2h 

Totais  64 36.738  834h 
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                                                         TABELA 4 – EVENTOS POR CARGA HORÁRIA 

Natureza Carga 
horária 

% 

Publicações 6 0,7 

Palestras 27 2,9 

Cursos 386 42,5 

Referência 28 3 

Programas, Projetos e 
Grupos de Estudo 

79 8,7 

Eventos 293 32,2 

Visita Orientada 10 1,1 

Plenária do Estudante 5 0,5 

Total de horas 834h 97,6 

 

                                                                                

                                                                                 TABELA 5 – EVENTOS POR TÍPO DE PÚBLICO 

Tipo de público Quantidade % 

Externo 39 60,9 

Interno 25 39,0 

Total 64 99,9 
 

                                                         

                                                      TABELA 6 – QUANTIDADE DE PÚBLICO POR TIPO DE PÚBLICO  

Tipo de público Quantidade % 

Externo 35.861 97,6 

Interno 877 1,8 
Total 36.738 99,4 

 

 

                                                       TABELA 7 – QUANTIDADE DE EVENTOS MÊS A MÊS 

 

Mês  Quantidade 
de previstos 

Quantidade 
de eventos 
realizados 

Público 

Janeiro 0 2 42 

Fevereiro 1 2 149 

Março 2 4 154 

Abril 4 6 2180 

Maio 7 12 745 

Junho 2 8 191 
Julho 1 2 51 

Agosto 1 7 10.150 

Setembro 2 2 7.537 

Outubro 2 10 7.657 

Novembro 1 8 7.839 

Dezembro 1 2 43 

Total 25 64 36.738 
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Tabela 8 – Produtividade dos pesquisadores 

Pesquisador atividade Público 

Lúcio Almeida 9 344 

Jorge Barcellos 28 580 

Totais 37 924 

 

Tabela 9 – Previsão e realização de eventos 

Eventos Quantidade Realizado 

Previstos 25 64 

% 100% 225% 
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