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Divisão de Ensino, Desenvolvimento e Treinamento
- Viabiliza e coordena cursos internos destinados a parlamentares e servidores; 
- Desenvolve parcerias externas para vagas em cursos, seminários e congressos promovidos por 
instituições públicas e/ou privadas.

Divisão de Biblioteca, Pesquisa e Extensão 
- Gere a Biblioteca Borges de Medeiros; 
- Coordena seminários, palestras e outros eventos de extensão;
- Programas: Deputado Por Um Dia, Capacitação de Agentes Políticos e Encontro com 

Universitários; 
- Coordena publicações institucionais

Equipe da Escola: 8 servidoras e 2 estagiários.



Focos de atuação da Escola
em 2017:

- Aproximar a sociedade e as instituições privadas 
do Parlamento, facilitando o processo de 
contratação de serviços de capacitação e 
qualificação

- Oferecer conteúdos que vão além da capacitação 
técnica

Ações tomadas:

1 - Parcerias com instituições privadas

2 – Parcerias com profissionais visando a 
oferecer palestras voltadas à qualidade de vida, 
redução de stress e bem-estar



Principais parceiras:

FADERGS

IDC

UNINTER

UNYLEYA

Fundação do Ministério Público FMP (renovação em tramitação)

ESTÁCIO DE SÁ (renovação em tramitação)

- Como são viabilizadas as parcerias: Termos de Cooperação Técnica entre as instituições;



Para os servidores e parlamentares:

- Descontos atrativos em cursos de graduação e pós-graduação
- Oferta de palestrantes/professores das instituições, sem custo para a AL

Para as instituições parceiras:

- Oportunidade de divulgação dos seus serviços

Para a Assembleia Legislativa do RS:

- Aproximar a sociedade e as instituições privadas do Parlamento
- Demonstrar sua preocupação com a qualificação dos servidores e parlamentares
- Oportunidade de desmitificar imagem negativa das instituições públicas



Palestras GRATUITAS desenvolvidas por parceiros/voluntários:

- Coaching

- Mindfullness –atenção plena ao momento presente

- Gestão de Conflitos

- A Paz Começa Por Você – Hooponopono

- Constelações Familiares



CMPA – Câmara Municipal de Porto Alegre

Escola do Legislativo Julieta Battistioli

TCE – Tribunal de Contas do Estado

Escola Superior de Gestão Francisco Juruena

TRE – Tribunal Regional Eleitoral

Escola Judiciária Eleitoral

TRT – Tribunal Regional do Trabalho

Escola Judicial do TRT da 4ª Região

AGU – Advocacia Geral da União

Escola da AGU (em tramitação)



mailto:escola.legislativo@al.rs.gov.br
http://www.al.rs.gov.br/escola
mailto:escola.legislativo@al.rs.gov.br
mailto:escola.legislativo@al.rs.gov.br
http://www.al.rs.gov.br/escola

