Curso DE OLHO NO LEGISLATIVO

1 - Objeto:
Curso DE OLHO NO LEGISLATIVO
http://www.deolhonolegislativo.com.br/index.php

2 - Público alvo:
Cidadãos interessados em acompanhar e compreender o Poder Legislativo municipal e estadual no Brasil.
Atividade com potencial para ser aberta à sociedade de forma gratuita. Possibilidade de ser realizada como:
- Atividade de extensão em Instituições de Educação Superior
- Atividade de escolas do parlamento
- Atividades de organizações não governamentais e redes de instituições
- Atividades de formação de jornalistas por grupos de comunicação
- Atividades de responsabilidade social empresarial

3 - Objetivo:
Inspirado no livro DE OLHO NO LEGISLATIVO, lançado em 2013 pelo Movimento Voto Consciente, com
conteúdo 100% gratuito e digital, oferecer atividade para consolidar ações de acompanhamento de
mandatos parlamentares por parte dos cidadãos.

4 - Formato e programação:
O curso tem duração de OITO horas (quatro aulas de DUAS horas cada uma) e pode ser ministrado pelo
organizador da OBRA – Prof. Dr. Humberto Dantas – e por um docente convidado para a atividade. O
curso tem a programação a seguir e pode ser realizado em DOIS PERÍODOS num mesmo dia – manhã e
tarde – ou em dois períodos em dias distintos – duas manhãs, duas tardes ou duas noites – de acordo com
a cultura e o cálculo de potencial de público destacado por quem realizará a atividade.

1 - Aspectos gerais do Poder Legislativo e o caso brasileiro
Compreender a formação histórica e estrutural do parlamento. Refletir sobre tal lógica à luz da
realidade brasileira. Avaliar a visão da sociedade acerca de seu funcionamento, bem como
compreender questões associadas às relações com o Executivo e com a sociedade em geral.
Bibliografia sugerida:
Avelar, L., Cintra, A.O. Sistema político brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer,
2007.
Dantas, H., Martins Jr. J.P. Introdução à política brasileira. São Paulo: Paulus, 2007
Lamari, R. Reforma do Legislativo. Revista Cadernos Adenauer, 1/2010, Rio de Janeiro, 2010.
Disponível
em
formato
digital
http://www.kas.de/wf/doc/kas_19910-1522-5-

30.pdf?130321214153

2 - Controle social no parlamento - desafios estruturais e culturais
Compreender em que medida a sociedade pode e deve se aproximar do parlamento. Quais as
principais ferramentas que temos à disposição e sob qual tipo de olhar devemos acompanhar o
Poder Legislativo nos três níveis de nossa federação.
Bibliografia sugerida:
Dantas, H. (org). De olho no legislativo: um método para o acompanhamento de mandatos
parlamentares. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer e Movimento Voto Consciente, 2013. Disponível em

http://www.deolhonolegislativo.com.br/index.php
Fonseca, F. et. al. (orgs). Controle Social da administração pública – cenários, avanços e dilemas.
São Paulo: UNESP, 2007.

3 - Introdução ao processo legislativo brasileiro
Compreender como de fato funciona, resumidamente, o parlamento no Brasil em termos
burocráticos. Desde a proposição, passando pelos diferentes trâmites e abordando aspectos
associados às principais organizações intra-parlamentares, como as comissões, o plenário, a mesa
diretora, as bancadas partidárias etc.
Bibliografia sugerida:
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Curso de Processo Legislativo I. Cadernos ILP,
número
2,
ano
1.
Disponível
em:

http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/cadernos_ilp_proc_leg_tomo1.pdf

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Curso de Processo Legislativo II. Cadernos ILP,
número
3,
ano
1.
Disponível
em:

http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/cadernos_ilp_proc_leg_tomo2.pdf

4 - Avaliando mandatos parlamentares - proposta de método e ação
Apresentar e verificar, com base no livro que dá nome a esse curso, como é possível acompanhar
mandatos parlamentares e com base em quais variáveis. Entender as escolhas e a metodologia
proposta e incentivar os participantes às reflexões e ações resultantes de uma leitura acurada do
material.
Bibliografia sugerida:
Dantas, H. (org). De olho no legislativo: um método para o acompanhamento de mandatos
parlamentares. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer e Movimento Voto Consciente, 2013. Disponível em

http://www.deolhonolegislativo.com.br/index.php
Praça, S., Dantas, H. O acompanhamento parlamentar pelo Movimento Voto Consciente. Disponível
em http://www.votoconsciente.org.br/wp-content/uploads/2012/11/TEXTO-1-Projeto-MVC-MVC-

historico-e-nucleos.pdf
Praça, S., Dantas, H. A fiscalização de parlamentares por organizações nacionais e internacionais.
Disponível em: http://www.votoconsciente.org.br/wp-content/uploads/2012/11/TEXTO-2-ProjetoMVC-Acompanhamento-Internacional-e-Academico1.pdf

É fundamental que as aulas 1 e 4 sejam dadas nessa ordem. As aulas 2 e 3 podem ser invertidas

A coordenação dos trabalhos e duas das quatro aulas devem ficar, quando o Movimento Voto Consciente
é contratado para ministrar o curso, a cargo do Prof. Dr. Humberto Dantas, cujo currículo resumido segue
abaixo:
Formado em ciências sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela USP. Professor
universitário desde 1999, atualmente leciona Sociologia e Política na graduação do Insper e é
docente de cerca de dez cursos de pós-graduação, com destaque para programas de gestão
pública. Coordenador de curso de pós-graduação na FIPE-USP e na Escola de Sociologia e Política.
Coordenador e-ou professor de cursos livres de formação política com mais de 240 turmas
formadas na Oficina Municipal, nas Assembléias Legislativas de São Paulo e de Santa Catarina,
em câmaras municipais paulistas, Secretaria da Justiça de São Paulo (programa CIC), Fundação
Konrad Adenauer, Oficina Municipal e em diversos outros parceiros da iniciativa privada e do
setor público. Autor de diversos livros e artigos sobre política, comentarista político da Rede Vida
de TV e da Rádio Estadão. Conselheiro de relevantes organizações do terceiro setor que
trabalham no campo da cidadania, com destaque para o Movimento Voto Consciente, o Instituto

Cevar e a Oficina Municipal. Em 2012 coordenou, e em 2013 lançou a obra que serve de principal
objeto para esse curso.

5 – Recursos e responsabilidades da instituição que contratará o Movimento Voto Consciente para
realizar o curso
- Divulgar a atividade para o público alvo, definir data e promover as inscrições. Cobrar por essas
atividades dos alunos é uma opção da contratante que deve comunicar tal decisão ao Movimento
Voto Consciente;
- Imprimir formulários de avaliação do curso. Tais formulários servem para a composição de um
relatório específico para cada turma formada, bem como imprimir cadastro de alunos que ficará de
posso do Movimento Voto Consciente;
- Fornecer certificado de conclusão do curso aos alunos que estiverem presentes em 75% da
atividade;
- Ceder o espaço para a realização dos cursos devidamente adequados para a realização das aulas
conforme destacado anteriormente. Necessariamente computador com acesso à internet e
Datashow;
- Arcar com os custos descritos no item 6 para a realização das atividades mediante recibo do
Movimento Voto Consciente e assinatura de contrato de prestação de serviço.

O Movimento Voto Consciente deve:
- Assegurar presença do docente-coordenador e do docente convidado no local;
- Providenciar material de divulgação eletrônico seguindo padrão do curso caso a atividade seja
aberta à comunidade. Divulgar a atividade em conta específica do Facebook;
- Controlar a presença dos alunos por meio da tabulação das listas e determinar a relação de
formados que atendam requisitos mínimos de comparecimento a 75% das aulas;
- Distribuir, controlar, tabular e apresentar nos relatórios finais de cada turma dados dos
questionários de avaliação;
- Ao término do curso, em cada turma, elaborar relatório com listas de presenças originais,
fotografias em formato digital e descrição das atividades.

6 - Previsão de investimento

O curso DE OLHO NO LEGISLATIVO, se realizado pelo Movimento Voto Consciente, tem um custo total de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) quando realizado em cidades até 100 km de São Paulo. Acima
de tal distância o contratante deve prever o custeio adicional de transporte, alimentação e hospedagem.
Em caso de necessidade de deslocamento aéreo é possível prever que o docente convidado seja de local
próximo à cidade que contratou o curso.

O programa desse curso pode ser disseminado e oferecido por qualquer cidadão que se sinta apto a fazêlo. Nesses casos é importante salientar que o Movimento Voto Consciente NÃO é parceiro da atividade,
apenas empresta uma sugestão de programa para a ação.

