




MISSÃO 

 Qualificar e formar continuadamente os servidores do Poder Legislativo,

fazendo da Escola do Legislativo Acreano – ELA, um berçário permanente

na criação de oportunidades e busca de maior integração entre o

legislativo e a sociedade.

VISÃO 

 Ser referência na promoção de educação continuada e formação legislativa 

em favor da cidadania e da democracia

VALORES 

 Buscar excelência;

 Construir capacidades e competências;

 Assegurar qualidade em suas atividades;

 Educar para a cidadania; e

 Valorizar o Poder Legislativo.





 Resolução n.62/2016 

• Idealizado por estudantes graduandos da UFAC

◦ Realizado na Assembleia Legislativa, pela Escola do Legislativo, em 3 etapas:

 Objetivo:

◦ Oferecer curso preparatório às pessoas que desejarem prestar o Exame Nacional 

de Ensino Médio – ENEM

 20% - vagas aos servidores da ALEAC e seus dependentes

 80% - A pessoas cuja renda FAMILIAR seja de até 2 (dois) salários mínimos

 Presencial – Na ALEAC

 Bairros - (12 regionais)

 Nos Municípios – (5 Regionais)

◦ Acompanha o estudante antes e após o Enem







PRESENCIAL







BAIRROS



BAIRROS





 Resolução n. 103/2017, dispõe sobre a criação do JPA no âmbito da ALEAC.

 O JPA, de caráter objetiva possibilitar aos alunos de escolas públicas a vivência do

processo democrático mediante participação em uma jornada parlamentar na ALEAC ,

com diplomação, posse e exercício do mandato por 4 meses.

 SEE – responsável pelas inscrições e eleições (em parceria com o TRE) do Programa

 TRE – fornecerá o sistema eletrônico de votação e treinamento para mesários e

comissão eleitoral

 ALEAC – Receberá os JPA para posse, prevista para 5 de dezembro, e realizará

encontros, Oficinas, Palestras, rodas de conversa, dentre outros, preparando esse

jovem para conhcerem as atribuições de um Deputado e como funciona a Casa

Legislativa processo legislativo, proposições etc.





Firmando parceria com o TRE/AC



101 - candidatos
88 – candidatas

14.765 eleitores

01 urna para 500 eleitores

Concorrem alunos de 1ª e 2ª series de Nível Médio
Num total de 24 Escolas (21 ZU e 3 ZR)



 Objetivo Geral: 

 Resgatar, sistematizar e publicar a História da Assembleia

Legislativa do Estado do Acre, desde sua origem até os

dias atuais.



Mais de 10 mil vagas

Graduação

Pós-Graduação (EAD)

Auxílio-Bolsa de Estudos

 ÁREAS de GESTÃO, 

EDUCAÇÃO E SAÚDE (EAD)

Certificaremos mais de 1.400 

alunos de Pós-Graduação 

E mais de 3.600 alunos de 

Formação Continuada, em 

todo o Estado do Acre, no dia 

28 de novembro.

Parceria: ALEAC, TCE E GOVERNO 

ESTADO

 Auxílio-Bolsa de Estudos

 Graduação 

◦ 30% para 60%

 Pós-Graduação

◦ Especialização – 50% para 

70%

◦ Mestrado – 50% para 80%

◦ Doutorado – 50% para 100%



Seminários Conhecendo o Legislativo



22 Municípios
21 Câmaras representadas
14 Presidentes presentes



 Agradecimento ao Presidente ALEAC, Deputado Ney

Amorim que costuma parabenizar a Escola do legislativo

ALEAC sempre quando fala das ações da ALEAC.

 Ele além de ser um grande apoiador, é incentivador! Isso

nos estimula a fazer sempre mais! Ele nos dá a liberdade

de realizar porque acredita que o trabalho na Escola é

desenvolvido com comprometimento e responsabilidade.

 Construímos, na Escola, uma equipe, a qual denominamos

de FAMÍLIA! E tudo isso que acabei de apresentar nos

fortalece cada dia mais e digo isso com orgulho de

fazermos parte dessa GRANDE FAMÍLIA: a das ESCOLAS DE

GOVERNO DO BRASIL!




