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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 para as atividades do poder 

legislativo através de cursos, palestras e atividades culturais. Em 

seus quinze anos de existência, a Escola não se restringiu à 

formação e a educação continuada dos servidores, mas 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 a produção 

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

sob responsabilidade do servidor doutor Lúcio Almeida.  Em 

2020 e 2021 as atividades da Escola do Legislativo foram 

paralisadas em função da pandemia do coronavírus, tendo sido 

realizadas ações no formato live.O ano de 2022 marca a 

retomada gradual das atividades da Escola do Legislativo. No 

primeiro semestre inicialmente no formato de live, passaram a 

ser desenvolvidas diversas atividades em função da redução da 

pandemia, permitindo que, principalmente no segundo 

semestre, atividades presenciais fossem retomadas com mais 

força. No mesmo período, sua sala de aula própria com 50 

lugares passou por reforma, com aquisição de 4 novos 

computadores para uso de alunos. Entretanto, desde o 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 2022 

foi intensa e diversificada, conforme análise de dados a seguir. 

 

Análise dos dados 

 

Elaboramos 8 tabelas para demonstrar a produtividade da 

ELJB no ano de 2022 disponibilizadas no Anexo.  A ELJB produziu, 

conforme a Tabela 1, no ano de 2022, 78 eventos em 11 
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categorias que atingiram, direta e indiretamente, 1.581 pessoas 

num total de 198 horas de programação. A análise da natureza 

dos eventos permite delinear claramente o perfil da produção da 

ELJB. Conforme a Tabela 2, a categoria “palestras” foi líder, com 

21 atividades (26,88% do total) seguida da categoria 

“divulgação”, com 16 atividades (20,48%), que envolveu 

atividades de contato com escolas e entidades visando a 

retomada dos projetos da Escola reduzidos pela pandemia. A 

terceira categoria, “organização”, envolveu o desenvolvimento 

de ações com instituições parceiras para a criação de 

programação original, em 13 atividades (16,64%). É importante, 

entretanto, lembrar que a categoria “lives”, com 11 iniciativas 

(14,8%) é herança da metodologia de trabalho do período 

pandêmico e está incluída nas iniciativas da Escola, conforme a 

Tabela 2. 

Do campo natureza das atividades, ao menos uma foi feita 

em parceria com a Seção de Memorial. Conforme a Tabela 2, a 

ação educativa “Visita-Orientada” passou a ser realizadas em 

parceria por necessidade da Casa. Foram realizadas 2 visitas 

orientadas (2,56%), mas ao contrário de anos anteriores, não foi 

realizadas nenhuma Sessão Plenária do Estudante porque 

também as escolas estavam retomando suas atividades de forma 

lenta e gradual. Na Visita Orientada, a Escola contribui com 
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conteúdos de ensino, com seu projeto Aula na Câmara, mas a 

ELJB não é responsável pelo agendamento, trabalhando por 

solicitação daquele setor. A razão é que o projeto Câmara vai à 

Escola e Aula na Câmara, então mantidos pelo Memorial, foram 

transferidos para a Escola do Legislativo e oferecem informações 

importantes no momento das visitas para os estudantes. 

Dentro da suas atividades, merece destaque a adoção de 

uma nova categoria de produção na grade de trabalho da ELJB 

denominada “manifestos”. Ele inclui a manifestação pública da 

Escola do Legislativo sobre temas de interesse da Câmara, da 

Escola e da Sociedade em cartas divulgadas em seu site para a 

população. Essa iniciativa deve-se a vocação pedagógica da 

Escola, seu contato com a sociedade e seu acompanhamento dos 

principais fatos que acontecem na Câmara e na Sociedade. 

Foram ao todo 4 manifestos públicos da Escola do Legislativo, 

desde as condolências pela morte de Sérgio da Costa Franco, 

historiador com que a Escola teve contato por ocasião de sua 

publicação on line Agenda da Câmara, até pelo falecimento do 

vereador  Mauro Zacher. Também mereceram Manifestos os 

acontecimentos conflituosos envolvendo a política no período 

eleitoral, o que resultou num documento em defesa da paz, e 

finalmente, o manifesto da Escola pela passagem do Dia do 

Servidor Público.   
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Considerando o tipo de público dos eventos da Escola, o 

público externo, constituído pela população que aflui a CMPA, e 

o público interno, os servidores visados diretamente pela Escola, 

conforme dados da Tabela 5 vemos que foram dedicados 16 

ações para o público interno (20,48%) e 62 ações para o público 

externo (79,36%). Essa proporção não parece ser ideal, afinal, 

trata-se de um patamar desproporcional aos públicos e aos fins 

da Escola. Entretanto, é preciso avaliar a distorção com cuidado. 

Primeiro quanto a quantidade efetiva de horas-atividade 

destinada ao público atingido pelas ações. Podemos constatar 

pela Tabela 6 que o público interno, ainda que tenha recebido 

menos ações, foi beneficiado por cerca de 84 horas de 

programação (42,4%) enquanto que o público externo foi 

beneficiado com 114 horas de programação (57,6%), o que 

relativiza bastante a proporção de horas atividade, que passa ser 

bem menor. Ainda que com menos atividades, o tempo de 

atividade entre ambos públicos foi relativamente proporcional 

entre eles. Isso é importante. 

Além disso, a Escola do Legislativo ressente-se da 

dificuldade de motivar os servidores da Câmara Municipal a 

freqüentarem suas atividades. Como a Casa possui redução de 

servidores há muitos anos, apenas suprido agora com o 

concurso, é natural que o servidor, entre escolher a realização de 
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suas tarefas e freqentar cursos,  opte por realizar suas funções. 

Essa situação foi agravada pelas constantes aposentadorias, 

motivo a mais para a administração ter realizado no corrente ano 

um concurso público. Com o ingresso tardio desses novos 

funcionários, ainda não foi possível analisar a repercussão de seu 

acréscimo na disponibilidade de servidores antigos freqüentarem 

as atividades da Escola. Por outro lado, é importante valorizar o 

incentivo que a atual Direção Geral tem feito para os novos 

egressos para participarem das atividades da Escola, o que 

resultou na ampliação do público dos cursos e palestras 

realizadas ao longo do segundo semestre pela Escola.  

A Tabela 3 mostra que a maior parte do público atingido 

pela Escola do Legislativo veio da categoria “palestras” que 

totalizou 601 pessoas atingidas (36,06%). Esse valor é 

infinitamente menor ao obtido no ano de 2019, (cerca de 30 mil 

pessoas) porque naquele ano, conforme aquele Relatório, era 

agregado o público indireto capitalizado pela realização de 

exposições itinerantes que tiveram à época curadoria feita pela 

ELJB, através de seu então novo Núcleo de Estudos e Pesquisas. 

Esta atividade beneficia seu perfil porque disponibilizava 

recursos educativos para o público que visitava a CMPA. 

Entretanto, apesar do sucesso do NEP, ele ainda não foi 

oficializado, assim como não houve produção de exposições 
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itinerantes pela equipe no corrente ano. Para solucionar essa 

deficiência, a ELJB sugere a reforma do organograma da ELJB, 

com a inclusão do Núcleo de Estudos e Pesquisas e demais 

novos serviços educacionais oferecidos através de Resolução. É 

preciso lembrar que os dados de 2019 eram indiretos , pois trata-

se de um espaço de educação informal.  

Somando-se a realização das palestras os cursos, ambas 

atividades foram responsáveis pela ELJB ter atingido 738 pessoas 

diretamente em apenas duas categorias (perfazendo juntas 

44,32% do público). Ainda que possam ser consideradas um 

subformato, as lives representaram cerca de apenas 7,26%, mas 

foram consideradas a parte pois trata-se de um formato 

adquirido com a pandemia. Se somados, elevaria o número de 

público para 859 pessoas, o que corresponde a mais de 50% do 

público total. Esse é um bom número para a Escola? Depende. 

Em se tratando de seus recursos e contexto, 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, cidade de porte 

equivalente a Porto Alegre, atendeu em 2019 cerca de 246 

pessoas, incluindo público direto e indireto (cursos on-line): só 

de público direto, foram 115 pessoas atingidas segundo dados de 

seu portal. A ELJB atingiu sete vezes mais público que a ELCMS. 
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Assim, nossos números são excelentes em se tratando de uma 

Câmara Municipal. Mas em se tratando de seus objetivos de 

atingir na sociedade, ainda é pequeno. Considerando apenas a 

rede municipal de ensino, segundo dados do Portal da PMPA, há 

cerca de 50 mil alunos, o que significa que a ELJB atingiu, em 

termos hipotéticos, menos 1% deste público. É muito pouco 

público externo que a escola está atingindo. A constatação é que 

não estamos conseguindo atrair o público escolar da rede 

estadual e municipal. 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, para retomar os patamares de equipe de 

2019.  

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 agosto e novembro 

foram realizados 32 eventos que resultaram em cerca de 728 

pessoas beneficiadas quando comparadas as 18 do mês de 
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janeiro. Isso aconteceu porque houve atividades de programação 

e divulgação intensas, o que não acontecia nos anos anteriores. 

Elas ocorreram para a retomada das atividades da Escola. E, no 

segundo semestre, a Escola ficou responsável pela organização 

da participação da Câmara na Feira do Livro.  Para se ter uma 

ideia, no primeiro semestre tivemos cerca de 362 pessoas 

atingidas contra 1219 pessoas do segundo semestre.  

Por que a Escola investiu tempo em atividades de 

divulgação e organização? Juntas, correspondem 54 atividades 

ou 27,26% das atividades. A resposta deve-se ao fato de que a 

atual gestão considera no campo educativo como tarefa da 

Escola a retomada da relação com o público escolar. Esta é sua 

prioridade. Com a pandemia, cessaram as visitas de escolas a 

Câmara. Retormar essa relação é difícil, as próprias escolas 

precisam se adaptar a retomada de suas atividades, imagina a da 

relação com outros públicos. Ainda que não seja obrigação 

exclusiva da escola, a ELJB é, junto com a Seção de Memorial, 

responsáveis pela ação educativa da Câmara. E porque mesmo 

havendo projetos e serviços, as escolas não vem? Por duas 

razões: a necessidade de transporte e o desconhecimento do 

público.          

Observamos, entretanto, o investimento em divulgação e 

organização deu resultados. Algumas atividades foram 
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importantes para atrair o público escolar. Foi o caso da atividade 

realizada com a Escola Estadual Ernesto Dorneles e que reuniu 

cerca de 70 estudantes na Feira do Livro e a retomada das visitas 

orientadas na Câmara, em parceria com a Seção de Memorial, 

que realizou cerca de 4 atividades. É pouco? Sim, comparado 

com anos pré-pandemia. Pode ser melhorado? Com certeza, mas 

para isso, além da oferta de serviços e divulgação, é necessário 

investimento em aquisição de transporte e viagens para 

estudantes. Isso é possível? Há precedente do projeto na 

Assembleia Legislativa, mas a idéia ainda encontra oposição da 

Procuradoria da Casa, para quem a competência de investimento 

em transporte escolar é do Poder Executivo. Não concordamos. 

A Escola entende que não, investimento em transporte é 

obrigação da Câmara e cabe a administração decidir quem tem 

razão. Para isso basta ver a queda vertiginosa do público escolar 

nos projetos de Educação desenvolvidos pela ELJB e pelo 

Memorial nos últimos anos. 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 
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patrocinar as viagens dos estudantes, oferecendo transporte. 

Lembramos que a Assembleia Legislativa, no campo de sua 

autonomia, custeia o transporte do projeto Plenária do 

Estudante e que o Legislativo Municipal dispõe de recursos que 

são devolvidos ao final do ano 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 apenas das iniciativas da 

Câmara. A ELJB promoveu novas atividades como Olimpíada de 

Ciência Política, Rota Política e Universidade Aberta, entre outros 

projetos. Elas foram divulgadas pela ELJB, mas não obtiveram o 

retorno esperado. 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 de acesso ao legislativo. 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.   

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 
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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. Ambos possuem 

publicações nas linhas do Núcleo de Estudos e Pesquisa, mas 

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 e que ainda não 

compõem os quadros de professores da Escola. Incentivar nossos 

servidores titulados depende também de oferta de remuneração 

adequada, o que a ELJB ainda não pode oferecer. Mas 

Observemos a produção da equipe da escola.  Em termos gerais, 

o doutor Lúcio Almeida realizou cerca de 23 atividades que 

beneficiaram cerca de 643 pessoas diretamente, enquanto que o 

doutor Jorge Barcellos realizou 55 atividades que beneficiaram 

938 pessoas diretamente. Nos totais, foram realizadas 

diretamente 78 atividades beneficiando 1.581 pessoas.  

O que esses dados indicam? Que servidores qualificados 

aprimoram servidores. Que se a ELJB puder ampliar sua equipe, 

seu publico aumentará. Há um potencial oculto de professores 

orientadores nos quadros do legislativo com titulação de mestre 

e doutor a serem agregados futuramente as atividades da escola. 

Eles deveriam fazer parte dos quadros da escola, oferecendo 
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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 acúmulo de trabalho em suas funções. Por isso temos 

solicitado desde o ano de 2019 a Casa elabore uma tabela de 

honorários para prestação de serviços educacionais 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 de novos servidores para a ELJB, 

reforçamos a reivindicação constante em SEI para que seja 

destinada FG para a ELJB para tornar atrativo a transferência de 

servidores entre as seções e setores da casa.  
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PROGRAMAÇÃO 

Atividades da Escola da Escola do Legislativo 

Julieta Battistioli durante do ano de 2022  

 
Mês 

Atividade 

JANEIRO  

 

Escola do Legislativo discute 
planejamento de atividades para 
primeiro semestre de 2022 
 
No dia 24 de fevereiro,  
o diretor da Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Porto Alegre, 
Lúcio Almeida, esteve reunido com 
o coordenador da assessoria 
administrativa da Casa, Gerson 
Mena Barreto, para tratar do 
planejamento anual das atividades 
da escola em 2022. Foi 
encaminhado o plano de ação 
referente ao trabalho a ser 
realizado visando integração e 
relações interpessoais. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 02 pessoas 
Natureza: Interno 
Carga horária: 2h 
 

 

Relatório da Vereadora Tanise 
Sabino cita parceria com a Escola 
do Legislativo  
 
A VereadoraTanise Sabino púbica 
no site da Câmara notícia de 
Relatório do Mandato onde destaca 
a parceria com a Escola do 
Legislativo para os demais 
servidores sobre o tema da saúde 
mental e prevenção ao suicídio. O 
evento foi direcionado aos 
servidores e contou com duração 
de cerca de uma hora e meia.  
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Responsável: Gabinete Vereadora 
Tanise Sabino 
Público: 16* 
Natureza: externo 
Carga Horária: 1h 

FEVEREIRO  

 Férias Coletivas 

MARÇO 

 

Escola do Legislativo e Gabinete 
Vereadora Bruna Rodrigues 
certificam os participantes do 
curso Orçamento Público e 
Políticas Públicas para mulheres.   
 
Ocorreu no dia 17.3 a formatura 
simbólica das e dos participantes 
do curso “Orçamento Público e 
políticas públicas para as 
mulheres”. Na solenidade, foram 
entregues os certificados de 
conclusão deste curso realizada 
pelo Gabinete Popular da 
vereadora Bruna Rodrigues em 
parceria com a Escola do Legislativo 
da Câmara Municipal de Porto 
Alegre. O curso,  promovido 
durante o mês de novembro do ano 
passado enquanto a vereadora 
esteve presidente da Comissão de 
Economia, Finanças, Orçamento e 
do Mercosul (CEFOR) da Câmara 
Municipal de Porto Alegre.  As aulas 
reuniram mulheres e homens de 
comunidades da cidade de Porto 
Alegre em quatro encontros 
promovidos durante o mês de 
novembro, em encontros remotos 
com pontos de transmissão 
organizados pelas associações 
parceiras: Associação de Mulheres 
Maria da Glória, Coletivo Preta 
Velha e Cooperativa 20 de 
Novembro. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 40 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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Escola do Legislativo debate 
desenvolvimento urbano de Porto 
Alegre 
 
No dia 30 de março, quarta-feira, às 
10 horas, o historiador e doutor em 
Educação Jorge Barcellos ministrou 
a live Porto Alegre, 250 anos: as 
cidades na metrópole dentro da 
programação da Câmara Municipal 
de Porto Alegre pela passagem dos 
250 anos da capital. 
O objetivo da palestra é descrever 
o espaço onde vive o cidadão não 
como uma cidade, mas várias. Para 
Barcellos, o cidadão vive sua cidade 
como uma metrópole homogênea, 
quando são diversas cidades. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo fecha parceria 
com Recursos Humanos para 
participar do curso de formação de 
novos servidores comissionados  
No dia 28 de março, a Escola do 
Legislativo Julieta Battistioli acertou 
sua participação do Programa de 
Integração e Acompanhamento 
(PIA) da Seção de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de 
Porto Alegre com a palestra “Poder 
Legislativo Municipal: a história 
geral e administrativa da Câmara 
Municipal de Porto Alegre, a ser 
ministrada pelo servidor Jorge 
Barcellos. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Publico: 4 pessoas 
Natureza: externa 
Carga horária: 2h 
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Escola do Legislativo participa da 
Programação da Câmara de 
Aniversário de Porto Alegre com a 
Live intituladaO Museu de Porto 
Alegre Joaquim José Felizardo: 
história, acervos e perspectivas. 
 
No dia 22 de março, com a 
presença de Zita Possamai, Leonel 
Radhe, Mateus Gomes e Vicente 
Bogo, a Escola do Legislativo 
problematiza a situação dos 
acervos do Museu Joaquim José 
Felizardo com especialistas e 
autoridades.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 20 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo participa da 
Programação da Câmara de 
Aniversário de Porto Alegre com a 
Mesa Redonda “As Formas de 
combate à discriminação racial no 
mercado de trabalho em Porto 
Alegre” 
 
Para celebrar o Dia Internacional 
Contra a Discriminação Racial, a 
Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli, da Câmara Municipal de 
Porto Alegre, organizou no dia 22/3 
um debate sobre as formas de 
combate à discriminação racial no 
mercado de trabalho em Porto 
Alegre. A abertura foi feita pelo 
vereador Idenir Cecchim (MDB), 
presidente do Legislativo. A 
mediação foi de Lúcio Almeida, 
diretor da Escola. Como 
debatedores, estiveram presentes 
pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região (TRT4) Luciane 
Cardoso Barzotto e Gilberto Sousa 
dos Santos. O diretor legislativo da 
Casa, Luiz Afonso de Melo Peres, e 
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a vereadora Daiana Santos (PCdoB) 
também participaram. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 30 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo realiza  Live: 
Porto Alegre e o processo de 
redemocratização (1985-2022)  
 
No dia 23 de março, a Escola do 
Legislativo debate o processo de 
democratização em Porto Alegre 
com a presença dos pesquisadores  
Henrique Carlos de Oliveira de 
Castro, Luis Gustavo Mello 
Grohmann, Terezinha Vergo, 
Francisco Milanez, Alfredo 
Alejandro Guliano, Adalmir 
Marquetti. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Publico: 30 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo realiza Live de 
apresentação e abertura de 
inscrições para os projetos 
educativos 
 
No dia 29 de março, a Escola do 
Legislativo publicou realizou live de 
lançamento de seus projetos 
educativos para o público externo 
de 2022. Os projetos são Câmara 
vai à Escola – Palestras sobre temas 
do currículo escolar nas escolas; 
Grêmio em Forma – 
Assessoramento para organização 
de grêmios estudantis; Olimpíada 
de Ciência Política – Maratona de 
atividades de extensão em ciência 
política; Ambiente Virtual de 
Aprendizagem- Cursos, apostilas e 
conteúdos em educação; Aula na 
Câmara – Programação de 
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formação e atividades públicas e 
Rota Política – Passeio a pé pelo 
centro de Porto Alegre para 
conhecer  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária:1h 

 

Escola do Legislativo realiza Live “ 
A divisão do espaço urbano em 
Porto Alegre e o racismo 
ambiental” 
No dia 30 de março,  a Escola do 
Legislativo realizou a live divisão do 
espaço urbano em Porto Alegre e o 
racismo ambiental, dentro da 
programação da Semana de 
Aniversário de Porto Alegre.   
Responsável: Lúcio Almeida  
Público: 10 pessoas  
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo participa no 
dia 21 de março do programa  
Porto Alegre em Debate 735 - 
Discriminação Racial  
Lúcio Almeida, diretor da Escola do 
Legislativo e mais outras 
autoridades participaram do 
programa Porto Alegre em Debate 
sobre discriminação racial. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 15 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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ABRIL  

 

Escola do Legislativo realiza a Live: 
“A Criação de Rotas Históricas em 
Porto Alegre – a experiência da 
Rota Política” 
 
A Escola do Legislativo realizou no 
dia 5, live descrevendo o projeto 
Rota Politica, da ação educativa 
destinada ao público escolar.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 15 pessoas  
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo realiza 
palestra A Noção de Lei na 
Escolástica Barroca  
 
No dia 20 de abril foi realizada a 
palestra “A noção de Lei na 
Escolástica Barroca”, integrante do 
I Seminário “A noção de lei no 
Ocidente” evento organizado pela 
ELJB em parceria com o Programa 
de Pós-graduação em Direito da 
UFRGS.A palestra foi realizada pelo 
Professor Dr. Marcus Boeira, 
doutor pela USP e professor de 
Lógica Juridica da UFRGS, tendo 
como debatedor o Dr. Lúcio 
Almeida, Diretor da Escola do 
Legislativo. 
Responsável:Lúcio Almeida 
Público: 30 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIO  
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Escola do Legislativo e ILEA/UFRGS 
retomam parceria 
 
No dia 20 de maio realizou-se 
reunião por iniciativa do Instituto 
Latino-Americano de Estudos 
Avançados da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (ILEA/UFRGS) 
com a Escola do Legislativo Julieta 
Battistiolipara tratar da retomada 
da parceria da Câmara Municipal 
com aquela instituição 
interrompida pela pandemia do 
coronavirus. Participaram da 
reunião o coordenador de cursos 
da Escola do Legislativo, Jorge 
Barcellos, o diretor do ILEA, Nicolas 
Maillard e sua equipe, composta 
pelos técnicos em assuntos 
educacionais Aline Corte e Gustavo 
Pereira. Foram previstas atividades 
para o segundo semestre. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 4 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo realiza a 
Live“Fontes de pesquisa em 
história política municipal em 
Porto Alegre” 
 
No dia 3 de maio, a Escola do 
Legislativo realizou a live Fontes de 
Pesquisa em História Política 
municipal onde descreveu para os 
pesquisadores os acervos da 
Câmara Municipal de Porto Alegre  
Ministrante: Jorge Barcellos  
Público atingido: 10  pessoas 
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Escola do Legislativo realiza a Live: 
“A história da representatividade 
negra em Porto Alegre no 
legislativo municipal”. 
No dia 4 de maio a Escola do 
Legislativo realizou a live sobre 
representatividade negra como 
atividade voltada para o público 
externo. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo realiza Live: A 
semana da consciência negra em 
Porto Alegre: história e resistência. 
 
No dia 18 de maio, a Escola do 
Legislativo realizou live sobre a 
história da semana de consciência 
da Câmara Municipal de Porto 
Alegre 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo e Gabinete do 
Vereador Jonas Reis promovem o I 
Seminário Alusivo à Semana da 
Enfermagem da Câmara Municipal 
de Porto Alegre.   
 
No dia 19 de maio, às 18h30, 
realizou-se o I Seminário da 
Enfermagem na Construção da 
Cidadania: história, avanços e 
desafios, com a temática 
Enfermagem e Educação: 
construindo a cidadania com a 
presença de representantes de 
diversas entidades e profissionais 
do campo da saúde pública.  
Responsável: Gabinete do Vereador 
Jonas Reis/Jorge Barcellos 
Público: 50 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 3h 
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JUNHO  

 

Escola do Legislativo manifesta em 
seu site seu pesar pela morte do 
Vereador Mauro Zacher 
 
No dia 27 de junho, a Escola do 
Legislativo manifestou seu pesar 
pela  morte do vereador Mauro 
Zacher, que retira do panorama 
político um notável defensor da 
educação 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público:16 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Projeto Rota Política é retomado 
pela Escola do Legislativo 
 
Um grupo de 15 alunos,  servidores 
e seguranças da Fundação de 
Atendimento Sócio-Comunitário 
FASE CASE POA 1 participou, no dia 
20 de junho,  da primeira edição do 
projeto Rota Política do ano de 
2022. Interrompido nos últimos 
dois anos devido a pandemia do 
coronavírus, a iniciativa oferece 
uma visita orientada pelo centro da 
capital e pelos caminhos da política 
e busca aproximar o Legislativo da 
comunidade. A caminhada foi 
coordenada pelo historiador Jorge 
Barcellos, chefe de cursos da 
Escola, que destacou os aspectos 
históricos e simbólicos da prática 
política da Prefeitura Velha, 
Esquina Democrática e Praça da 
Matriz. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público alcançado: 15 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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JULHO  

 

Escola do Legislativo apresenta 
cronograma de atividades para 
segundo semestre 
 
No dia 29 de julho, a Escola do 
Legislativo Julieta Battistiolli 
apresentou em seu site sua 
proposta de reinicio de atividades 
para segundo semestre. A partir do 
mês de  gosto de 2022, pelo 
cronograma, dia 1º de agosto serão 
abertas as inscrições para os 
projetos permanentes de educação 
para cidadania da Escola do 
Legislativo, edição 2º semestre de 
2022. As demais atividades 
previstas são as seguintes: 
 Dia 3/8 - O diretor do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul, Miguel Espírito 
Santo, por iniciativa da ELJB, assina 
convênio com a Câmara Municipal 
de Porto Alegre para atividades 
educacionais e culturais. 
 Dia 4/8 - A advogada Simone 
Lazzarin falará sobre o tema 
"Assédio Moral no Trabalho".  
Dia 8/8 - O procurador do estado 
Juliano Heinen falará sobre o tema 
"Licitações e Contratos".  
Dia 15/08 - A ELJB lançará o projeto 
"As disciplinas e a política". 
Responsável: Lúcio Almeida e Jorge 
Barcellos 
Público:16 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo e EGP/PMPA 
promovem curso Noções Gerais de 
Elaboração de Projeto Básico e 
Termo de Referência. 
A Escola do Legislativo e a 
EGP/PMPA promoveram nos dias 
18,19,20 e 21 de julho curso sobre 
projeto básico e termo de 
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referência para servidores da CMPA 
e da PMPA.  
Responsável:  Jorge Barcellos 
Público: 15 pessoas  
Natureza: interno 
Carga horária: 20h  

AGOSTO  

 

Live “A contribuição da Câmara 
Municipal na formulação de 
políticas de proteção ao idoso no 
município de Porto Alegre” ocorre 
nesta quinta-feira 
Nesta quinta-feira, às 09h, a Escola 
do Legislativo promove a live “A 
Contribuição da Câmara Municipal 
na formulação de políticas de 
proteção ao idoso no município de 
Porto Alegre”, ministrada por Jorge 
Barcellos. O intuito da live é 
apresentar o histórico do 
movimento dos aposentados e a 
relação do parlamento com as 
políticas do idoso. Fruto de uma 
pesquisa baseada na metodologia 
de sua tese de doutorado, Barcellos 
pesquisou as proposições da 
Câmara, sua natureza e cronologia 
entre os anos de 1990 e 2018 para 
chegar aos resultados que serão 
apresentados. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 10 pessoas   
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Clube do Livro: Inicio do curso 
Clube ve Leitura 
 
A Escola do Legislativo lança o 
projeto Clube do Livro com o 
objetivo de abordar um livro por 
mês. Oprimeiro é “Sobre o Poder” 
de Byung-Chul Han, filósofo sul-
coreano. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Publico: 20 pessoas 
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Escola do Legislativo é tema do 
Jornal da Câmara 
 
No último dia 29 de agosto, a 
Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli foi tema do programa 
Jornal da Câmara, produzido pela 
TV Câmara de Porto Alegre. O 
programa, transmitido pelo Canal 
do YouTube, teve como objetivo 
divulgar as ações da Escola do 
segundo semestre em que está 
retomando suas atividades 
presenciais, bem como a 
elaboração da programação para o 
15º aniversário de sua fundação. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 35 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

PTE é apresentado aos servidores 
da CMPA em palestra 
 
No dia de hoje, a equipe do 
Programa de Trabalho Educativo 
(PTE/Ceade) apresentou aos 
servidores da CMPA o projeto de 
estágio de alunos especiais da rede 
em andamento no legislativo. A 
professora Cristiane Chagas 
explanou sobre o espectro da 
deficiência e as possibilidades de 
trabalho destes 
estudantes.Acompanhado dos 
depoimentos das demais 
professoras integrantes do projeto,  
foram descritas as características 
do espectro autista e de pessoas 
surdas. Contando com 
depoimentos  de servidores da 
CMPA que já apoiam o projeto, 
como a servidora Juliana que 
atendeu estagiários surdos, foram 
compartilhados os retornos 
positivos para a organização e 
servidores no campo emocional. 
Responsável: Jorge Barcellos 
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Público: 13 pessoas 
Natureza: interno 
Carga Horária: 2h 

 

ILEA/UFRGS DISPONIBILIZA NO 
YOUTUBE PALESTRA SOBRE 
ACERVOS 
 
O Instituto Latino-Americano de 
Estudos Avançados da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(ILEA/UFRGS) disponibilizou no 
último dia 26 de agosto em seu 
Canal do Youtube a integra da 
palestra  “250 anos de Porto Alegre 
– Acervos da Câmara Municipal: 
possibilidades de pesquisa”. 
Realizado pela Escola do 
Legislativo,  a partir de agora os 
conteúdos estão disponíveis para 
os pesquisadores e cerca de dois 
mil inscritos no canal “O canal é um 
grande acervo de pesquisa de 
caráter internacional e fazer parte 
de seu acervo colabora na 
divulgação dos projetos da Escola”, 
diz Jorge Barcellos, servidor da 
escola e autor da palestra. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 20 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo participa da 
25ª Semana da Pessoa com 
Deficiência 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli participou no dia 26/08, 
de uma roda de conversa sobre O 
PTE (Programa de Trabalho 
Educativo) e a inclusão de jovens 
no mercado de trabalho no 
município de Porto Alegre. O 
evento aconteceu no auditório da 
SMED (Secretaria Municipal de 
Educação) e faz parte da 25ª 
Semana da Pessoa com Deficiência. 
Responsável: Jorge Barcellos 
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Público: 60 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo e ILEA 
comemoram os 250 anos de Porto 
Alegre 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli e o Instituto Latino 
Americano de Estudos Avançados 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (ILEA-UFRGS) 
iniciaram nesta quinta-feira, um 
ciclo de palestras para comemorar 
os 250 anos da capital. A atividade, 
realizada no Auditório Central do 
ILEA, no Campus do Vale, realiza-se 
sempre as quintas-feiras, de caráter 
quinzenal e faz parte do convênio 
entre o Legislativo e a UFRGS.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Publico: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo recebe a 
palestra “O Serviço Público como 
Projeto de Vida” 
 
Ocorreu no dia  25 a palestra “O 
Serviço Público como Projeto de 
Vida” ministrada pela psicóloga 
Fernanda Jardim. A iniciativa faz 
parte do Projeto de Integração e 
Acolhimento (PIA) para novos 
servidores, promovido pelo Setor 
de Recursos Humanos. A palestra é 
uma parceria entre o SRH, a Escola 
do Legislativo e a FASC (Fundação 
de Assistência Social e Cidadania) e 
finaliza as ações de inserção dos 
servidores no ambiente da câmara. 
Responsável: Jorge Barcellos e Nara 
Pertile   
Público: 30 pessoas 
Natureza: interno 
Carga horária: 1h 
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Seção de Memorial e Escola do 
Legislativo atendem 50 estudantes 
 
No dia de hoje, 50 alunos da Escola 
Pastor Dohms visitaram o poder 
legislativo dentro do projeto Visita 
Orientada. O projeto é oferecido 
pela Seção de Memorial  e tem o 
objetivo de fornecer informações 
para o público escolar sobre a 
história do parlamento. A parceria 
com a Escola do Legislativo ocorre 
para a realização, 
simultaneamente, do projeto Aula 
na Câmara, da Escola.  
Responsável: Jorge Barcellos e 
Andreia D’Avila 
Publico: 50 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo traz aula 
sobre Escolas de Governo 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli realizou live  no 
22/08sobre escolas de governo. 
Jorge Barcellos, coordenador de 
cursos da Escola, conversou com 
servidores públicos da Escola de 
Gestão Pública da Prefeitura de 
Porto Alegre, Escola Municipal de 
Administração Pública de Bagé e da 
Câmara Municipal de Novo 
Hamburgo. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 10 pessoas  
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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Escola do Legislativo ministra 
encontro de acolhimento a novos 
servidores 
No dia 19, a Escola do Legislativo 
participou de uma ação do Projeto 
de Integração e Acolhimento (PIA) 
para os novos servidores da 
Câmara, iniciativa do Serviço de 
Recursos Humanos. Jorge Barcellos, 
Coordenador de Cursos da Escola, 
ministrou a aula “O Papel do Poder 
Legislativo”, dividida em dois 
momentos: “Movimentos Sociais e 
Acesso ao Poder Legislativo” e 
“Perspectivas da Câmara Municipal 
na Organização da Cidade”. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 30 pessoas 
Natureza: interno 
Carga horária: 1h 

 

 

Escola do Legislativo recebe 
Sonilde Lazzarin em palestra sobre 
assédio moral 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli recebeu  no 18/08 a 
professora Sonilde Lazzarin, 
doutora em Direito do Trabalho, 
para falar sobre assédio moral. 
Sonilde falou da importância de 
entender os tipos de assédio no 
ambiente de trabalho e como 
encaminhar as denúncias. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 30 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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Escola do Legislativo realiza aula 
sobre a Nova Lei de Licitações e 
Contratos 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli recebeu nodia 16/08 o 
procurador do estado do Rio 
Grande do Sul Juliano Heinen para 
falar sobre “O admirável mundo 
novo das licitações e contratos”. A 
proposta foi qualificar os servidores 
públicos sobre a Nova Lei de 
Licitações, a Lei 14.133/21, que vai 
substituir a antiga Lei de Licitações 
8666/93. Juliano falou da 
necessidade de fazer licitações que 
considerem a qualidade dos 
produtos serviços com o melhor 
preço a longo prazo. “As licitações 
precisam ser pensadas pelo 
resultado”, afirmou o procurador. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 30 pessoas 
Natureza: interno 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo lança duas 
novas palestras do programa 
Universidade Aberta 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli incluiu duas novas 
palestras em seu programa 
“Universidade Aberta” no dia 15 de 
agosto. O programa é destinado ao 
Ensino Médio e Superior e visa 
oferecer palestras sobre temas 
contemporâneos a partir da 
literatura mais recente das Ciências 
Sociais. As duas novas palestras são 
“Matemática é Política” e “A 
política com projeto de 
vida”.Estiveram presentes no 
lançamento 15 alunos do curso de 
Matemática da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 15 alunos 
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Câmara Riograndense do Livro 
reúne-se com Escola do Legislativo 
 
A convite da Câmara Rio-Grandense 
do Livro, a Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli reuniu-se no dia 8 
de agosto com seu Presidente, 
Maximiliano Ledur, e sua equipe. O 
objetivo do convite foi discutir 
formas de participação da Câmara 
Municipal na próxima Feira do Livro 
de Porto Alegre. A Câmara 
Municipal de Porto Alegre é 
apoiadora da Feira do Livro, mas 
em razão da contenção 
orçamentária, não adquiriu estande 
próprio.. “Já tivemos contato com o 
tema da feira de 2021,  “Para ler 
um novo mundo”,  onde 
mostramos que, para isso, 
precisamos, é claro, de política. A 
ideia é repetir o vínculo”, finaliza 
Barcellos. A proposta de 
programação que for produto da 
reunião será encaminhada à Mesa 
Diretora para fins de deliberação. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 8 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
 

 

Câmara Municipal estará presente 
na Feira do Livro com ação 
educativa da Escola do Legislativo 
e da Seção de Memorial. 
 
Após reunião com a Escola do 
Legislativo, a CRL deliberou que a 
Câmara Municipal estará presente 
com programação educativa na 
Feira do Livro de Porto Alegre. A 
noticia foi dada pelo Diretor da 
Câmara Riograndense do Livro 
(CRL), Sr. Max Ledur, em reunião 
com a Escola do Legislativo Julieta 
Batistioli.  A programação será a 
seguinte: 



 

 
42 

Responsáveis: Escola do Legislativo 
e Seção de Memorial 
Local: Sala Moacyr Scliar do 
Memorial do RS 
Dia 3/11 
Das 9h às 20h 
9h-14h – Visitação à exposição 
Mário Quintana para crianças 
14h-15h- Palestra: História de Porto 
Alegre 
15h-17h- Oficina: Como se 
autopublicar 
17h-19h- Mesa Redonda: Racismo 
Acadêmico no Brasil: desafios para 
um direito antidiscriminatório 
19h-20h – Espaço do Legislativo 
Dia 4/11 
9h-14h – Visitação à exposição 
Mário Quintana para crianças 
14h-15h– Palestra: A Educação 
extra-escolar em Porto Alegre: 
mapa dos serviços de educação 
museal no centro da cidade 
15h-17h – Palestra: Porto Alegre, 
250 anos em 25 livros 
17h-19h – Espaço do Legislativo 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 16 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

ESCOLA DO LEGISLATIVO OFERECE 
A PALESTRA “A POLÍTICA COMO 
PROJETO DE VIDA” 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli lançou em seu site nova 
oferta de palestras às escolas 
estaduais dentro de seu serviço 
“Câmara vai à Escola”. Intitulada “ 
A política como projeto de vida” 
desde o dia 15 /08. A palestra visa 
colaborar com o novo componente 
curricular Projeto de Vida 
recentemente introduzido com a 
Reforma do Ensino Médio. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 16 
Natureza: externo 
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Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo e Escola 
Judicial estudam a possibilidade de 
realizar palestra sobre legislação 
eleitoral para os vereadores e suas 
equipes 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli reuniu-se no dia 8 de 
agosto com a Escola Judiciária do 
TRE RS para  organizar uma palestra 
para vereadores e suas equipes 
sobre os limites da legislação 
eleitoral com o  servidor Carlos 
Vinícius Cavalcante, da Escola 
Judiciaria do TRE RS.   
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Câmara Municipal de Porto Alegre 
faz parceria com Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul 
 
No dia 3 de agosto foi assinado no 
Salão Nobre da Presidência da 
Câmara Municipal de Porto Alegre 
o Acordo de Cooperação Técnica 
entre a Câmara Municipal e o 
Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul para a realização 
de atividades de mútuo interesse. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 5 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 



 

 
44 

 

Escola do Legislativo participa da 
organização da cerimônia de 
entrega do diploma alusivo ao Dia 
Nacional de Tereza de Benguela e 
da Mulher Negra e ao Dia 
Internacional da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha 
No dia 5 de agosto ocorreu a 
cerimônia de entrega do diploma 
alusivo ao Dia Nacional de Tereza 
de Benguela e da Mulher Negra e 
ao Dia Internacional da Mulher 
Negra Latino-Americana e 
Caribenha. Foram homenageadas 
um total de 30 mulheres negras em 
destaque na cidade de Porto 
Alegre.  
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 30 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 3 horas 

 

Escola do Legislativo participa da 
Comissão de Acompanhamento do 
Ingresso de Negros e realiza 
entrevistas com candidatas 
aprovadas em concurso 
 
A Escola do Legislativo integra a 
Comissão de Acompanhamento do 
Ingresso de Negros (CAIN), 
responsável pelo acompanhamento 
do preenchimento das vagas 
reservadas aos candidatos negros 
nos concursos públicos da Câmara 
Municipal de Porto Alegre. 
Participaram da reunião o diretor 
da Escola do Legislativo da CMPA, 
Lúcio Antonio Machado Almeida,  a 
chefe do Serviço de Recursos 
Humanos, Nara Lucia Poluden 
Pertile,, e as representantes da 
União de Negros e Negras pela 
Igualdade UNEGRO, Elis Regina 
Gomes de Vargas, da  Associação 
de Afroempreendedores – ODABÁ, 
Maria Cristina Ferreira dos Santos, 
e da Frente Negra Gaúcha, Tania 
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Maira dos Santos Vieira. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 5 pessoas 
Natureza: interno 
Carga horária: 2h 

SETEMBRO  

 

Escola do Legislativo discute teoria 
crítica de raça 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli iniciou no dia 26/09 seu  
grupo de estudos sobre Teoria 
Crítica da Raça. A iniciativa busca 
discutir sobre o racismo por meio 
da obra Teoria Crítica de Raça: Uma 
Introdução, de Richard Delgado e 
Jean Stefancic. O grupo de estudos 
é uma parceria da Escola com o 
Núcleo de Pesquisa Antirracista e a 
Faculdade de Direito da UFRGS. A 
coordenação é de Lúcio Almeida, 
diretor da Escola e professor na 
Faculdade de Direito da UFRGS. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 10h 

 

Escola do Legislativo e ILEA 
discutem territórios negros em 
Porto Alegre 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli participou 22/09, no 
auditório do Instituto Latino 
Americano de Estudos Avançados 
(ILEA), do ciclo de palestras em 
comemoração aos 250 anos de 
Porto Alegre. A formação do Núcleo 
de Pesquisa Antirracismo da 
Faculdade de Direito da UFRGS foi 
o assunto principal do terceiro 
encontro do ciclo de conferências. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 10 pessoas  
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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Maratona da Escola visita Parobé 
 
No dia 15/09, a Escola do 
Legislativo, dentro do seu projeto 
Maratona da Escola, atividade de 
comemoração pela passagem dos 
15 anos de criação, visitou a Escola 
Técnica Estadual Parobé e a 
Secretaria de Educação do Governo 
do Estado.O objetivo é a divulgação 
dos serviços educacionais da 
Câmara Municipal para escolas e 
órgãos. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Publico: 7 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Maratona da Escola visita SEDUC 
 
No dia 15/09, a Escola do 
Legislativo visitou a Secretaria de 
Educação do Estado (SEDUC) 
dentro de seu projeto Maratona da 
Escola, comemoração pela 
passagem de 15 anos de criação e 
foi  recebido no gabinete do 
secretário pela servidora Adriana 
Rodrigues, que ouviu a explanação 
do servidor sobre os serviços 
educativos da Câmara Municipal  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Orientação legal nas campanhas é 
responsabilidade dos partidos 
 
No dia  14 de agosto a Escola do 
Legislativo Julieta Battistioli reuniu-
se com a Escola Judiciária Eleitoral 
Ministro Paulo Brossard de Souza 
Pinto do TRE/RS. O objetivo foi 
finalizar o encontro iniciado no dia 
8 de agosto, que propunha a 
realização de uma palestra para os 
vereadores sobre legislação 
eleitoral. Participaram do encontro 
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o servidor Carlos Cavalcante, da 
Escola Judicial, e Jorge Barcellos, da 
Escola do Legislativo. A Escola 
Judiciária sente-se impedida de 
realizar o evento: “somos a parte 
julgadora do processo eleitoral e, 
portanto, precisamos ter atuação 
independente e isenção na relação 
aos candidatos. Entendemos que é 
atribuição das assessorias jurídicas 
dos partidos políticos a orientação 
sobre o que pode ser feito e o que 
não pode ser feito em termos das 
campanhas”. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Maratona da Escola visita SINPRO  
 
No dia 14, a Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli visitou o Sindicato 
dos Professores de Escolas 
Particulares do RS (SINPRO) como 
parte do projeto Maratona da 
Escola. Foi recebido por  
Margot Johanna Capela Andras, 
diretora titular do SINPRO. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Maratona da Escola visita  Ernesto 
Dornelles 
No dia 14, a Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli visitou o Colégio 
Estadual Ernesto Dorneles onde foi 
recebido pelo professor Milton 
Esmerio e com os demais 
professores da escola, que 
receberam informações sobre os 
projetos da Escola. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 9 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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ELJB inicia curso de LIBRAS  
 
Iniciou no dia 14 na Sala de Aula da 
Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli o curso de Língua 
Brasileira de Sinais para os 
servidores da Câmara. O  objetivo é 
instrumentalizar os agentes do 
legislativo e promover a 
acessibilidade de pessoas surdas no 
parlamento.A atividade é 
ministrada pela professora Karin 
Lisiane Wentzel, professora de 
surdos no município desde 2002, e 
por Eliane Aline Trindade Lopes, 
estagiária da Escola do Legislativo. 
Com aulas teóricas, práticas e 
expositivas, a ação conta com 10 
encontros presenciais. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 15 pessoas 
Natureza: interno 
Carga horária: 12 horas 

 

Maratona visita colégio Mesquita  
 
No dia 13, a Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli dentro do projeto 
“Maratona da Escola”  visitou a 
Escola  
Técnica Mesquita, localizada na 
Avenida Estrada do Forte, 75, 
bairro Cristo Redentor onde foi 
recebido pelo professor de história 
Ralph Schibelbein e divulgou os 
serviços educativos da Câmara 
Municipal. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
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Maratona visita colégio Paula 
Soares 
No dia 13, a Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli dentro do projeto 
“Maratona da Escola”  visitou o 
Colégio Estadual Paula Soares, 
localizada na Rua General Auto, 68, 
bairro Centro Histórico. Ali, foi 
recebido pela Supervisora de 
Ensino Rosane Turco para quem 
divulgou os serviços educativos da 
Câmara Municipal. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Publico: 2 pessoas 

 

Ato Simbólico pelos 249 anos da 
CMPA 
 
Foi comemorado na terça-feira, 6, 
de forma simbólica, o aniversário 
de 249 anos da Câmara de Porto 
Alegre. O ato foi composto de um 
encontro no qual os servidores 
contribuíram, em diálogo, com suas 
experiências na Casa em seus anos 
de carreira. 
Responsável: Lúcio Almeida e Jorge 
Barcellos 
Público: 25 pessoas 
Natureza: interno 
Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo participa de 
evento no ILEA-UFRGS 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli participou no dia 08, do 
segundo encontro do Ciclo de 
Conferências 250 anos de Porto 
Alegre, promovido pelo Instituto 
Latino Americano de Estudos 
Avançados – ILEA/UFRGS. O tema 
debatido na mesa foi “As cidades 
na Metrópole” e contou com a 
presença de Jorge Barcellos, 
Coordenador de Cursos da Escola e 
Doutor em Educação pela UFRGS, 
Vanessa Marx, Professora do 
Programa de Pós-Graduação em 
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Sociologia e do Departamento de 
Sociologia da UFRGS e 
pesquisadora do Observatório das 
Metrópoles, núcleo Porto Alegre, e 
Mário Lahorgue, professor 
Associado no Departamento de 
Geografia da UFRGS e pesquisador 
do Observatório das Metrópoles, 
núcleo Porto Alegre. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo exibe 
documentário sobre a história de 
ex-vereador 
A Escola do Legislativo exibiu nesta 
segunda-feira (05/09), às 15h, na 
sala de aula da Escola, o 
documentário Marcos Klassmann: a 
trajetória de uma geração. A 
exibição inaugura a primeira edição 
do projeto Cinema na Escola Julieta 
Battistioli. A iniciativa quer 
aproximar a comunidade escolar da 
política por meio de 
documentários. 
Responsável: Jorge Barcellos  
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Live sobre História da Câmara 
Municipal contextualiza legado 
português 
Foi realizada no dia 5, a primeira 
live da série de três que trata da 
história da Câmara Municipal de 
Porto Alegre. Ministrada pelo 
servidor Jorge Barcellos, a live 
apresentou os resultados da 
pesquisa do autor em seu 
doutoramento em educação. Para 
Barcellos, para contextualizar as 
políticas publicas do poder 
legislativo, é necessário entrar no 
campo da história porque existem 
determinantes estruturais do 
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funcionamento do parlamento hoje 
que advém do passado. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 16 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

OUTUBRO  

 

Escola do Legislativo integra 
Comissão Permanente de Gestão 
de Projetos 
 
Escola do Legislativo integra, desde 
o dia 28, a Comissão Permanente 
de Gestão de Projetos (CPGP), 
órgão subordinado à Diretoria 
Geral instalado através da Ordem 
de Serviço nº 10/2022 e que visa 
visa auxiliar as diretorias e 
coordenações do legislativo na 
execução dos projetos seguindo o 
Planejamento Estratégico da 
instituição.  Além da Escola, 
integram 11 servidores de diversas 
diretorias que estabelecerão para a 
casa concepção, metas e objetivos 
de curto, médio e longo prazo.  
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 11 pessoas  
Natureza: interno 
Carga horária: 10h 

 

Escola do Legislativo publica nota 
sobre a necessidade de paz 
 
A Escola do Legislativo, órgão 
educativo da Câmara Municipal, 
publicou em seu site no dia 31 nota 
em defesa da democracia e defesa 
da paz para se somar as 
manifestações pelo retorno da 
normalidade em nosso país, estado 
e cidade após o segundo turno das 
eleições. Faz isso porque entre seus 
objetivos de ensino está a defesa 
do respeito à Constituição, a 
educação para a paz, a defesa da 
democracia e do papel que 



 

 
52 

cumprem nesse processo as 
Câmaras Municipais. 
Responsável: Lúcio Almeida e Jorge 
Barcellos 
Público: 16 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo publica em 
seu site no dia 28 mensagem pela 
passagem do dia do 
servidorpúblico  
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli vem a público manifestar 
sua homenagem aos servidores da 
Câmara Municipal de Porto Alegre 
pela passagem do Dia do Servidor 
Público, comemorado neste dia.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 16 pessoas  
Natureza: interno 
Carga horária: 1h 
 

 

NEPIE/UFRGS E ESCOLA DO 
LEGISLATIVO DISCUTEM INCLUSÃO 
NO ESPAÇO DO LEGISLATIVO 
 
No dia 27,  o Coordenador de  
Cursos da Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli Jorge Barcellos 
reuniu-se com a Coordenadora do 
Núcleo de Estudos em Políticas de 
Inclusão Escolar NEPIE/UFRGS, a 
Profa. Cláudia Rodrigues de Freitas.  
O objetivo foi dar continuidade as 
atividades da ELJB no campo das 
políticas da inclusão no interior da 
Câmara MunicIpal.  
Após o debate, ficou acertado que 
a ELJB entrará em contato com a 
FADERS para tratar da 
fundamentação legal para a futura 
elaboração de um projeto de 
acessibilidade a ser apresentado à 
Mesa Diretora da Câmara 
Municipal por ocasião das 
comemorações dos 250 anos da 
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Casa. Além disso, ficou combinada 
uma visita de integrantes do Núcleo 
de Estudos em Políticas de Inclusão 
Escolar da UFRGS para elaboração 
de sugestões relativas ao espaço da 
câmara para ampliar a política de 
inclusão da Casa.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga Horária: 1h 
 

 

Escola do Legislativo e ILEA 
encerram ciclo de palestras no 
ILEA com debate sobre fotografia e 
história política local 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli, em parceria com o 
Instituto Latino-Americano de 
Estudos Avançados (ILEA) e o 
Núcleo de Porto Alegre, realizaram 
no dia 19 de outubro,  no Auditório 
do ILEA, a palestra “Fotografia na 
Reconstrução da História Política 
Local”.  Ministrada por Elson Sempé 
Pedroso, fotógrafo da Casa e 
convidado para encerrar o Ciclo de 
Conferências em comemoração aos 
250 anos de Porto Alegre.  
Responsável: Jorge Barcellos e 
Elson Sempé Pedroso 
Público: 10 pessoas  
Natureza: externo 
Carga horária: 2 h 
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Sexualidade na adolescência é 
tema de palestra 
 
No dia 19 de outubro, às 14 horas, 
a Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli e o Programa de Trabalho 
Educativo da Secretaria Municipal 
de Educação realizaram a palestra 
“Adolescência e Sexualidade: 
Prevenção de IST e 
contracepção”.A palestrante foi a 
Dra. Rosa Harzheim, Médica do 
Ambulatório da Câmara Municipal 
de Porto Alegre. A atividade faz 
parte da política da Escola do 
Legislativo de inclusão social e visa 
oferecer aos jovens que participam 
do PTE da Secretaria informações 
básicas sobre sexualidade. 
Responsável: Jorge Barcellos e Rosa 
Harzheim 
Público: 120 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Escola do Legislativo manifesta 
pesar pelo falecimento de Sérgio 
da Costa Franco 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli publicou em seu site nota 
de pesar pelo falecimento do 
Professor Sérgio da Costa Franco. O 
último contato de Franco com a 
Câmara foi através da visita feita 
pelo servidor Jorge Barcellos, da 
Escola do Legislativo, que lhe levou 
um exemplar da Agenda de 
Aniversário de 250 anos de Porto 
Alegre, publicação que teve origem 
na obra de Franco e que o 
historiador elogiou. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 
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Escola e ILEA discutem movimento 
social no Morro Santa Teresa 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli, em parceria com o 
Instituto Latino-Americano de 
Estudos Avançados e o Núcleo de 
Porto Alegre do Observatório De 
Metrópoles, discute nesta quinta-
feira (06/10), a história e 
movimento social no Morro Santa 
Teresa no Auditório do ILEA. 
Barcellos e Fedozzi discutiram a 
luta social no Morro Santa Teresa. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

ELJB promove palestra sobre 
responsabilidade administrativa 
 
A Escola do Legislativo recebeu no 
dia 20 de outubro, às 10h, o 
coordenador do Centro de Estudos 
da Procuradoria-Geral do 
Município, Rafael Ramos, que 
ministrou a palestra “A 
Responsabilidade Administrativa 
das Chefias e Coordenadores na 
Câmara Municipal de Porto Alegre”. 
A iniciativa tem por objetivo a 
formação dos agentes públicos da 
Casa quanto a compreensão dos 
limites e obrigações presentes 
nestes cargos: “Os desafios da 
administração pública exigem cada 
vez mais um grau de 
responsabilidade e consciência das 
divisas legais da atuação daqueles 
que a compõem”, diz Lúcio 
Almeida, coordenador do evento e 
diretor da Escola. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 20 pessoas  
Natureza: interno 
Carga horária: 2h 
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Servidor da Escola do Legislativo é 
destaque do projeto Gente da 
Câmara, da Assessoria de 
Imprensa 
 
A Assessoria de Imprensa da CMPA 
colocou no ar no último dia 18/10 o 
décimo primeiro vídeo do projeto 
"Gente da Câmara", série de vídeos 
em homenagem aos servidores da 
Câmara Municipal. A edição 
apresenta Jorge Barcellos, 58 anos, 
servidor da Escola do Legislativo 
Julieta Battisttiolli. 
Responsável: Orlando Moraes e 
Jorge Barcellos 
Público: 47 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Escola do Legislativo realiza curso 
de Segurança Parlamentar 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli, realizouno dia 18/10, o 
curso de Segurança Parlamentar. A 
atividade tem como objetivo 
capacitar as equipes de segurança 
da Casa com conhecimento e 
habilidades de Segurança 
Corporativa Institucional.  
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 20 pessoas 
Natureza: interno 
Carga horária: 20 horas 

NOVEMBRO  

 

TV Câmara produz especial Escola 
do Legislativo, 15 anos  
 
Com Coordenação de Felipe Laud, a 
TV Câmara produziu em seu 
programa Com a Câmara na Cidade, 
especial sobre os 15 anos da Escola 
do Legislativo Julieta Battistioli  
com entrevistas e depoimentos de 
seus servidores e equipes.  
Responsável: Lúcio Almeida, Jorge 
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Barcellos e Felipe Laud 
Público: 33 pessoas  

 

Novas turmas da Faculdade de 
Educação visitarão a Câmara 
 
No último dia 21 de novembro, o 
Coordenador de Cursos da Escola 
do Legislativo Julieta Battistioli 
Jorge Barcellos reuniu-se com o 
professor Julian Silveira Diogo de 
Ávila Fontoura, novo docente do 
Departamento de Estudos 
Especializados (DEE) da Faculdade 
de Educação (FACED.Na reunião 
ficou decidido que mais duas 
turmas das disciplinas de 
Organização do Ensino no Brasil 
visitarão a Câmara. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 2 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

 

Alunos do projeto Câmara Jovem 
de Fazenda Vilanova visitam o 
Legislativo 
 
No último dia 21 de novembro, 12 
alunos e seus acompanhantes do 
projeto Câmara Jovem da Câmara 
Municipal de Fazenda Vilanova, 
município distante 92 km de Porto 
Alegre, participaram dos projetos 
Aula na Câmara da Escola do 
Legislativo Julieta Battistioli e Visita 
Orientada, da Seção de Memorial.  
Responsável: Jorge Barcellos e 
Andreia d’Avila 
Público: 20 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
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Diretor da Escola do Legislativo 
recebe troféu Deputado Carlos 
Santos  
 
O diretor da Escola do Legislativo, 
Lúcio Almeida, recebeu o troféu 
Deputado Carlos Santos no Salão 
Júlio de Castilhos no dia 16 de 
novembro, em sessão solene na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul. O prêmio destaca 
personalidades que atuam em prol 
da comunidade negra e faz parte 
do Dia Estadual da Consciência 
Negra. 
Responsável: Lúcio Almeida 
Público: 50 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 

 

Especialista em Inteligência 
Emocional realiza palestra na 
Câmara 
 
No 19 de novembro, a Escola do 
Legislativo Julieta Battistioli 
promoveu a palestra ”Inteligência 
emocional e liderança: governe 
suas emoções, e assuma o 
controle”. A palestra faz parte do 
projeto de qualificação dos 
servidores do legislativo e é 
destinada aos servidores efetivos, 
comissionados e estagiários do 
legislativo. Ela foi ministrada por 
Bruno Bitencourt, Especialista em 
Inteligência Emocional com larga 
experiência de treinamento de 
profissionais de diferentes campos 
do mercado.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 40 pessoas 
Natureza: interno 
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Carga horária: 2h 

 

 

Inicia parceria produto do 
convênio Câmara e IHGRGS 
 
No dia 16 de novembro, às 15 
horas, no Auditório do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul, foi  realizada a 
Reunião de Intercâmbio Cultural 
entre o IHGRGS e a Escola do 
Legislativo da Câmara Municipal de 
Porto Alegre. Com o tema “Os 200 
anos da elevação de Porto Alegre a 
Cidade”, foi palestrante o 
Historiador e Doutor em História 
Adriano Comissoli, com a Mediação 
dos Professores Doutores Fábio 
Kuhn e Jorge Barcellos, da Escola do 
Legislativo. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 10 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 2h 
 
 

 

Câmara Municipal participa da 68ª 
Feira do Livro 
 
A Câmara Municipal, através da 
Escola do Legislativo Julietti 
Basttistioli (ELJB),  participou da 68ª 
Feira do Livro de Porto Alegre. No 
primeiro dia da programação, 03, 
foram realizadas uma visitação a 
exposição Mario Quintana, voltada 
para o público infantil, a oficina 
"Como se Autopublicar" e a 
palestra "História de Porto Alegre", 
coordenadas pelo servidor do 
legislativo, Jorge Barcellos, e a 
mesa redonda "Racismo Acadêmico 
no Brasil", que contou com a 
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participação do diretor da ELJB, 
professor Lúcio Almeida. 
Na sexta-feira, 04, as atividades de 
visitação e do Espaço do Legislativo 
tiveram continuidade. Na parte da 
tarde serão realizadas as palestras 
"A educação extra-escolar em Porto 
Alegre" às 14h e "Porto Alegre, 250 
anos em 25 livros", às 15h. 
Responsável: Jorge Barcellos e 
Lúcio Almeida 
Público: 100 pessoas 

 

Clube do Livro da Escola do 
Legislativo na Feira do Livro tem 
edição na Feira do Livro com 
Escola Ernesto Dorneles  
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli realizou no dia 11 de 
novembro mais uma edição de seu 
projeto Clube do Livro. A atividade 
ocorreu na Sala Moacyr Scliar do 
Memorial do Rio Grande do Sul, 
dentro da programação da Câmara 
Municipal de Porto Alegre na Feira 
do Livro.  Compareceram 70 alunos 
da Escola Estadual Ernesto 
Dorneles, acompanhados de 
professores e da Diretora Isabel 
Lopes. O primeiro palestrante foi 
Huamani Esmério, autor da obra 
Política Ambiental da Educação e o 
segundo foi Carlos Alberto Soares, 
autor de Procurando Vestígios. A 
iniciativa é decorrente do projeto 
Maratona da Escola, que em 
setembro, mês de aniversário da 
ELJB, procurou escolas da capital 
para o desenvolvimento de 
projetos  
Responsável: Jorge Barcellos 
Publico: 70 pessoas 
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Escola do Legislativo e FADERS 
debatem acessibilidade no 
Legislativo 
 
Como tornar a Câmara Municipal 
de Porto Alegre mais acessível foi a 
questão que o Coordenador de 
Cursos da Escola do Legislativo 
Julieta Battistioli  Jorge Barcellos 
levou no dia 10 de novembro  para 
as servidoras do Comitê Gestor 
Técnico  Aline Correia e Andréa 
Severo  da  Fundação de 
Articulação e Desenvolvimento de 
Políticas Públicas para Pessoas com 
Deficiência e Pessoas com Altas 
Habilidades no RS– FADERS, órgão  
da Secretaria de Igualdade, 
Cidadania, Direitos Sociais e 
Assistência Social do Rio Grande do 
Sul. 
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 3 pessoas 
Natureza: externo 
Carga horária: 1h 

DEZEMBRO  

 

Curso Intensivo Redação 
Legislativa tem aulas no final do 
mês de novembro e inicio de 
dezembro 
 
A Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli da Câmara Municipal de 
Porto Alegre promove, em parceria 
com a Escola de Gestão Pública da 
Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, o curso intensivo de 
Redação Legislativa – dicas práticas. 
Ministrado por Juliana Maia e 
Thiago de Moraes, servidores da 
Câmara Municipal, o minicurso é 
aberto para servidores efetivos e 
comissionados do Poder Legislativo 
e do Poder Executivo.  
Responsável: Jorge Barcellos 
Público: 90 pessoas 
Natureza: externo e interno 
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Carga horária: 4h 

 

Escola do Legislativo e BIEV 
projetam documentário inédito 
sobre Porto Alegre 
 
No dia 8 de dezembro, às 15h30, na 
Sala da Escola do Legislativo Julieta 
Battistioli (Sala 350), estreou o 
documentário “Porto Alegre, 250 
anos: memórias do trabalho”. Com 
duração de 44 minutos, o 
documentário apresenta uma 
aventura nas memórias do trabalho 
dos seus habitantes através das 
transformações da paisagem 
urbana porto-alegrense ao longo do 
tempo. Para Jorge Barcellos, 
Coordenador de Cursos da Escola 
do Legislativo “a estreia  do 
documentário na Escola do 
Legislativo é um privilégio devido as 
imagens raras que o filme reúne. É 
a melhor forma de concluir a 
programação que a Casa destinou 
aos 250 anos de Porto Alegre. 
Responsável: Jorge Barcelos 
Público: 20 pessoas 
 
 

Observação importante:  
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METODOLOGIA 

 

Os cálculos foram efetuados a partir dos registros junto a 

ELJB dos eventos produzidos seu site (escola. 

camarapoa.rs.gov.br).Os dados de público são estimados, isto é, 

determinados por estimativas obtidas por visualização geral e 

pelos registros possíveis através das ferramentas de internet.   

Todos os cálculos foram feitos manualmente, a maioria 

estimativas indiretas ou por constatação durante a realização do 

evento. Entretanto, dados de lives e de atividades que usaram 

recursos da internet foram difíceis de precisar. No caso de 

acessos da Câmara, é necessário que seja disponibilizado serviço 

de contagem própria de acessos a matérias e páginas da Câmara 

para fins de levantamento estatístico, o que pode ser feito por 

associação da página do legislativo a ferramenta Google 

Analytics. Por isso, solicitamos que a Assessoria de Informática 

estude a possibilidade de levantamento de registros de visitas à 

sua página.  Isso possibilitaria correção de incongruências e 

problemas de acertos que foram feitos manualmente tendo em 

vista os dados coletados. No caso,estabelecemos 

arbitrariamente as visitas às páginas da página da Escola em 16 

visitas tomando-se por base levantamento feito no site  

SimilarWeb.com que indica 160 visitas, quer dizer, adotamos um 

valor equivalente a 10% da métrica possível, e por isso, é um 

valor valor aproximado para fins de estimativa porque o 

parlamento não realiza acompanhamento por mecanismo 

próprio (google analitycs). Da mesma forma,  estabelecemos 

público estimado em lives, que segue a mesma 

proporcionalidade, já que é usado o recurso das redes sociais da 

casa para seu acesso e divulgação.  
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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.    

Faltam incluir, entretanto, tabelas comparativas com anos 

anteriores. Isso não foi feito porque a pandemia interrompeu a 

elaboração dos Relatórios e portanto, não foi criada série 

possível de comparação. Após a conclusão deste trabalho, 

esperamos ter disponibilidade de rever a série e com isso dispor 

de dados comparativos.  A questão é: como considerar eventuais 

produções em período especial? Elas são válidas para análise da 

evolução da Escola ou deve-se apenas usar como comparativo os 

dados de 2020? Estas discussões, ainda não finalizadas, são 

importantes para esclarecimentos da metodologia do relatório e 

fazem parte da meta de aprofundamento da transparência que 

foi incorporada na metodologia de registros da ELJB. 
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1. TABELA 1 – RELATÓRIO GERAL  

Natureza EVENTO Ediç
ões 

Públic
o 

Natureza 
Público 

Carga 
horária 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo 
discute planejamento de 
atividades para primeiro 
semestre 2022 

1 2 interno 2h 

Publicação Relatório da Vereadora 
Tanise Sabino cita 
parceria com a Escola do 
Legislativo 

1 16 externo 1h 

Certificaçã
o 

Escola do Legislativo e 
Gabinete Vereadora 
Bruna Rodrigues 
certificam os 
participantes do curso 
Orçamento Público e 
Políticas Públicas para 
mulheres.   

1 40 externo 2h 

Live Escola do Legislativo 
debate desenvolvimento 
urbano de Porto Alegre 

1 10 externo 2h 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo 
fecha parceria com 
Recursos Humanos para 
participar do curso de 
formação de novos 
servidores comissionados 

1 4 interno 2h 

Live Escola do Legislativo 
participa da Programação 
da Câmara de Aniversário 
de Porto Alegre com a 
Live intitulada O Museu 
de Porto Alegre Joaquim 
José Felizardo: história, 
acervos e perspectivas. 

1 20 externo 2h 

Palestra Escola do Legislativo 
participa da Programação 
da Câmara de Aniversário 
de Porto Alegre com a 

1 30 externo 2h 
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Mesa Redonda “As 
Formas de combate à 
discriminação racial no 
mercado de trabalho em 
Porto Alegre” 

live Escola do Legislativo 
realiza Live de 
apresentação e abertura 
de inscrições para os 
projetos educativos 

1 10 externo 1h 

Palestra Escola do Legislativo 
participa no dia 21 de 
março do programa  
Porto Alegre em Debate 
735 - Discriminação 
Racial 

1 15 externo 2h 

Live Escola do Legislativo 
realiza a Live: “A Criação 
de Rotas Históricas em 
Porto Alegre – a 
experiência da Rota 
Política” 

1 15 externo 1h 

Palestra Escola do Legislativo 
realiza palestra A Noção 
de Lei na Escolástica 
Barroca 

1 30 externo 2h 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo e 
ILEA/UFRGS retomam 
parceria 
 

1 4 externo 2h 

Live Escola do Legislativo 
realiza a Live  “Fontes de 
pesquisa em história 
política municipal em 
Porto Alegre” 

1 10 externo 2h 

Live Escola do Legislativo 
realiza a Live: “A história 
da representatividade 
negra em Porto Alegre no 
legislativo municipal”. 

1 10 externo  2h 
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live Escola do Legislativo 
realiza Live: A semana da 
consciência negra em 
Porto Alegre: história e 
resistência. 
 

1 10 externo 2h 

seminário Escola do Legislativo e 
Gabinete do Vereador 
Jonas Reis promovem o I 
Seminário Alusivo à 
Semana da Enfermagem 
da Câmara Municipal de 
Porto Alegre.   

1 50 externo 3h 

Manifesto Escola do Legislativo 
manifesta em seu site 
seu pesar pela morte do 
Vereador Mauro Zacher 

1 16 externo 1h 

Visita 
orientada 

Projeto Rota Política é 
retomado pela Escola do 
Legislativo 

1 15 externo 2h 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo 
apresenta cronograma 
de atividades para 
segundo semestre 

1 16 externo 1h 

Curso Escola do Legislativo e 
EGP/PMPA promovem 
curso Noções Gerais de 
Elaboração de Projeto 
Básico e Termo de 
Referência. 

1 15 interno 20h 

Live Live “A contribuição da 
Câmara Municipal na 
formulação de políticas 
de proteção ao idoso no 
município de Porto 
Alegre” ocorre nesta 
quinta-feira 

1 10 externo 2h 

Curso Clube do Livro: Inicio do 
curso Clube de Leitura 

1 5 externo 1h 

Divulgação Escola do Legislativo é 1 35 externo 1h 
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tema do Jornal da 
Câmara 

Palestra PTE é apresentado aos 
servidores da CMPA em 
palestra 

1 13 interno 2h 

Divulgação ILEA/UFRGS disponibiliza 
no YouTube palestra 
sobre acervos  

1 20 externo 2h 

Seminário Escola do Legislativo 
participa da 25ª Semana 
da Pessoa com 
Deficiência 

1 60 externo 2h 

Palestra Escola do Legislativo e 
ILEA comemoram os 250 
anos de Porto Alegre 

1 10 externo 2h 

Palestra Escola do Legislativo 
recebe a palestra “O 
Serviço Público como 
Projeto de Vida” 

1 30 interno 1h 

Visita 
Orientada 

Seção de Memorial e 
Escola do Legislativo 
atendem 50 estudantes 

1 50 externo 2h 

Live Escola do Legislativo traz 
aula sobre Escolas de 
Governo 

1 10 externo 2h 

palestra Escola do Legislativo 
ministra encontro de 
acolhimento a novos 
servidores 

1 30 interno 1h 

Palestra Escola do Legislativo 
recebe Sonilde Lazzarin 
em palestra sobre 
assédio moral 

1 30 externo 2h 

Palestra Escola do Legislativo 
realiza aula sobre a Nova 
Lei de Licitações e 
Contratos 

1 20 interno 2h 

Divulgação Escola do Legislativo 
lança duas novas 
palestras do programa 

1 16 externo 1h 
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Universidade Aberta 
Organizaçã
o 

Câmara Riograndense do 
Livro reúne-se com 
Escola do Legislativo 

1 8 externo 2h 

Divulgação Câmara Municipal estará 
presente na Feira do 
Livro com ação educativa 
da Escola do Legislativo e 
da Seção de Memorial. 

1 16 externo 1h 

Divulgação Escola do Legislativo 
oferece a palestra “A 
política como projeto de 
vida” 

1 16 externo 1h 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo e 
Escola Judicial estudam a 
possibilidade de realizar 
palestra sobre legislação 
eleitoral para os 
vereadores e suas 
equipes 

1 2 externo 2h 

Organizaçã
o 

Câmara Municipal de 
Porto Alegre faz parceria 
com Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio 
Grande do Sul 

1 5 externo 1h 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo 
participa da organização 
da cerimônia de entrega 
do diploma alusivo ao Dia 
Nacional de Tereza de 
Benguela e da Mulher 
Negra e ao Dia 
Internacional da Mulher 
Negra Latino-Americana 
e Caribenha 

1 30 externo 3h 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo 
participa da Comissão de 
Acompanhamento do 
Ingresso de Negros e 
realiza entrevistas com 

1 5 interno 2h 
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candidatas aprovadas em 
concurso 

Curso Escola do Legislativo 
discute teoria crítica de 
raça 

1 10 externo 10h 

Palestra Escola do Legislativo e 
ILEA discutem territórios 
negros em Porto Alegre 

1 10 externo 2h 

Divulgação Maratona da Escola visita 
Parobé 

1 7 externo 2h 

Divulgação Maratona da Escola visita 
SEDUC 

1 2 externo 2h 

Organizaçã
o 

Orientação legal nas 
campanhas é 
responsabilidade dos 
partidos 

1 2 externo 1h 

Divulgação Maratona da Escola visita 
SINPRO 

1 2 externo 1h 

Divulgação Maratona da Escola visita  
Ernesto Dornelles 

1 9 externo 2h 

Divulgação ELJB inicia curso de 
LIBRAS 

1 10 interno 12h 

Divulgação Maratona visita colégio 
Mesquita 

1 2 externo 1h 

Divulgação Maratona visita colégio 
Paula Soares 

1 2 externo 1h 

Manifesto Ato Simbólico pelos 249 
anos da CMPA 

1 25 interno 1h 

Palestra Escola do Legislativo 
participa de evento no 
ILEA-UFRGS 

1 10 externo 2h 

Cinema Escola do Legislativo 
exibe documentário 
sobre a história de ex-
vereador 

1 2 externo 1h 

Live Live sobre História da 
Câmara Municipal 
contextualiza legado 
português 

1 16 externo 2h 

Organizaçã Escola do Legislativo 1 11 interno 10h 
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o integra Comissão 
Permanente de Gestão 
de Projetos 

Manifesto Escola do Legislativo 
publica nota sobre a 
necessidade de paz 

1 16 externo 1h 

Manifesto Escola do Legislativo 
publica em seu site no 
dia 28 mensagem pela 
passagem do dia do 
servidor público 

1 16 interno 1h 

Organizaçã
o 

NEPIE/UFRGS E ELJB 
discutem inclusão no 
espaço do legislativo 

1 2 externo 1h 

Palestra Escola do Legislativo e 
ILEA encerram ciclo de 
palestras no ILEA com 
debate sobre fotografia e 
história política local 

1 10 externo 2h 

Palestra Sexualidade na 
adolescência é tema de 
palestra 

1 120 externo 2h 

Manifesto Escola do Legislativo 
manifesta pesar pelo 
falecimento de Sérgio da 
Costa Franco 

1 16 externo 1h 

Palestra Escola e ILEA discutem 
movimento social no 
Morro Santa Teresa 

1 10 externo 2h 

Palestra ELJB promove palestra 
sobre responsabilidade 
administrativa 

1 20 interno 2h 

Divulgação Servidor da Escola do 
Legislativo é destaque do 
projeto Gente da 
Câmara, da Assessoria de 
Imprensa 

1 47 externo 1h 

Curso Escola do Legislativo 
realiza curso de 
Segurança Parlamentar 

1 20 interno 20h 
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Divulgação TV Câmara produz 
especial Escola do 
Legislativo, 15 anos 

1 33 externo 1h 

Organizaçã
o 

Novas turmas da 
Faculdade de Educação 
visitarão a Câmara 

1 2 externo 1h 

Palestra Alunos do projeto 
Câmara Jovem de 
Fazenda Vilanova visitam 
o Legislativo 

1 12 externo 2h 

Divulgação Diretor da Escola do 
Legislativo recebe troféu 
Deputado Carlos Santos 

1 50 externo 2h 

Palestra Especialista em 
Inteligência Emocional 
realiza palestra na 
Câmara 

1 40 interno 2h 

Palestra Inicia parceria produto 
do convênio Câmara e 
IHGRGS 

1 10 externo 2h 

Palestra Câmara Municipal 
participa da 68ª Feira do 
Livro 

1 100 externo 2h 

Palestra Clube do Livro da Escola 
do Legislativo na Feira do 
Livro tem edição na Feira 
do Livro com Escola 
Ernesto Dorneles 

1 70 externo 2h 

Organizaçã
o 

Escola do Legislativo e 
FADERS debatem 
acessibilidade no 
Legislativo 

1 3 externo 1h 

Curso Curso Intensivo Redação 
Legislativa tem aulas no 
final do mês de 
novembro e inicio de 
dezembro 
 

1 36 interno 4h 

Curso Curso Intensivo Redação 
Legislativa tem aulas no 

1 51 externo 4h 
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 TABELA 2 – EVENTOS POR  NATUREZA  

 

Natureza Quantidade % 
Live 11 14,08 

Palestras 21 26,88 
Cursos 5 6,4 

Seminário 2 2,56 
Certificação 1 1,28 

Manifesto 4 5,12 

Divulgação 16 20,48 
Organização 13 16,64 

Visita Orientada 2 2,56 
Cinema 2 2,56 

Publicação 1 1,28 

Total de eventos 78 100% 
   

         

TABELA 3 – EVENTOS POR PÚBLICO 

 

Natureza Quantidade 
de público 

% 

Live 121 7,26 

Palestras 601 36,06 

Cursos 137 8,22 

final do mês de 
novembro e inicio de 
dezembro 
  

Cinema Escola do Legislativo e 
BIEV projetam 
documentário inédito 
sobre Porto Alegre 

1 20 externo 2h 

Totais 78 eventos  1581  198h 
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Seminário 110 6,6 

Certificação 40 2,4 

Manifesto 48 2,88 

Divulgação 267 16,02 

Organização 78 4,68 

Visita Orientada 65 3,9 

Cinema 22 1,32 

Publicação 16 0,96 

Total 1581 ~100 
 

 TABELA 4 – EVENTOS POR CARGA HORÁRIA 

 

Natureza Quantidade 
horas 

% 

Live 18 9,09 

Palestras 52 52,52 
Cursos 55 26,56 

Seminário 5 2,52 

Certificação 2 1,01 

Manifesto 4 2,02 

Divulgação 23 11,61 

Organização 31 15,65 

Visita Orientada 4 2,02 

Cinema 3 3,03 

Publicação 1 1,01 

Total 198 ~100 

 

TABELA 5 – EVENTOS POR TÍPO DE PÚBLICO 

 

Tipo de público Quantidade 
eventos 

% 

Externo 62 79,36 
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Interno 16 20,48 

Total 78 ~100% 
 

TABELA 6 – QUANTIDADE DE PÚBLICO POR TIPO DE PÚBLICO  

 

Tipo de público Quantidade 
de horas 

% 

Externo 114 57,6 

Interno 84 42,4 

Total 198  100% 

 

TABELA 7 – QUANTIDADE DE EVENTOS MÊS A MÊS/PÚBLICO 

 

Mês  Quantidad
e de 
eventos 
realizados 

% Público % 

Janeiro 2 2,56 18 1,08 
Fevereiro 0 0 0  

Março 9 11,52 189 11,34 

Abril 2 2,56 45 2,7 

Maio 5 6,4 74 4.44 

Junho 2 2,56 36 2,16 

Julho 2 2,56 36 2,16 

Agosto 22 28,16 400 24 

Setembro 14 17,92 114 6,84 

Outubro 10 12,8 274 16,44 

Novembro 10 12,8 328 19,68 

Dezembro 2 2,56 110 6,6 

Total 78 100% 1581 100% 
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  Tabela 8 – Produtividade dos pesquisadores 

Pesquisador atividades % Público % 

Lúcio Almeida 23 29,5 643 40,6 

Jorge Barcellos 55 71,5 938 59,4 
Totais 78 100 1581 100 

 

 

 

 


