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Normatização

O Subprograma Estágio Visita faz parte
do Programa Conhecendo o Parlamento e
esta normatizado pela RESOLUÇÃO
Nº 006 de 31 de agosto de 2011



Objetivo do Projeto

Aproximar a comunidade acadêmica de
ensino superior ao Parlamento e tornar
conhecidas e acessíveis aos estudantes
as funções, atribuições e atividades
desenvolvidas pelo Parlamento Estadual



Critérios para Participação

Segundo a Resolução 006/2011

 Cada Deputado(a) poderá indicar dois 
estudantes universitários

 Estiverem cursando os dois últimos anos do 
curso de qualquer área, nível de graduação

Por orientação do Núcleo de Educação para a 
Cidadania

 Cada deputado observasse a  paridade de 
gênero nas suas indicações



Características  da I Edição do Estágio 
Visita no Parlamento Catarinense

Dos 40 Deputados Catarinenses apenas 27 
fizeram suas indicações

04 Deputados indicaram 03 universitários

15 Deputados indicaram 02 universitários

08 Deputados indicaram 01 universitário

13 Deputados NÃO indicaram nenhum 
universitário



Indicação dos Deputados

A metodologia de indicação era livre para 
cada Deputado (a)

 Indicações pessoais

Concurso de apresentação de proposições

Questionário pelo facebook do Deputado



Abrangência

 Participaram 47 universitários

14 cursos de graduação (Direito, Pedagogia, 
Administração Pública, Arquitetura,, 
Ciências da Computação, Física, Ciências 
Sociais, Agronomia, entre outros)

29 cidades foram representadas (10% dos 
municípios catarinenses)



Programação

A programação foi elaborada com momentos
de participação do cotidiano do Poder
Legislativo assim como de formação política e
cidadã

O papel do Poder Legislativo em uma
Sociedade Democrática de Direito

O papel das Escolas do Legislativo
Os instrumentos de Transparência na

Política



Logística

A Resolução 006/2011 determina que a 
ALESC cubra  todas  as despesas de:

Alimentação
Hospedagem
Traslado

OBS: A única despesa do universitário é a 
passagem de ida e volta da sua cidade de 
origem 



Continuidade.....

Mantemos um grupo de whatsapp com todos os 
participantes

 Estimulamos o debate político (às vezes difícil, 
mas necessário)

 Em respeito ao dinheiro público investido na 
formação de cada um,  propusemos à eles que 
desenvolvam projetos em suas cidades como 
Vereador Mirim, Parlamento Jovem entre 
outros....











Muito Obrigada!!!

Léa Medeiros Cardoso

Gestora do Núcleo de Educação para Cidadania

cidadaniaescola@alesc.s.c.gov.br

(48) 32212960 / (48) 999684985
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