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ELEGIS-PB CONQUISTA O PRÊMIO ABEL 2017

Alunos elogiam Pré-ENEM 
e destacam nível de ensino

I FELEGIS fecha ciclo de 
conquistas da ELEGIS-PB

Presidente da ALPB felicita 
a ElegisPB por realizações

Perto de abrir o Ano Jubilar, em comemora-
ção aos seus 15 anos de fundação, a Escola do 
Legislativo da Paraíba foi detentora da maior 
e mais importante premiação de sua história: 
o Prêmio ABEL 2017 cuja conquista aconteceu 
no último dia 11 de novembro durante o XXX En-
contro da Associação Brasileira das Escola do 
Legislativo e de Contas, realizado em Goiânia 
(GO).

A ELEGIS - PB alcançou o primeiro lugar com 
o projeto “Metodologias ativas como reconfigu-
ração da educação legislativa: A experiência do 

curso de comunicação política na ELEGIS-PB”, 
uma experiência didático-pedagógica de Comu-
nicação Política e Legislativa amparado pelas 
metodologias ativas. 

Para a diretora da ELEGIS-PB, Maria Hele-
na Toscano, receber pela primeira vez o Prêmio 
ABEL, é o princípio de um reconhecimento na-
cional para com um trabalho que exige muito 
esforço, amor e dedicação.  

Maria Helena faz questão de destacar o 
apoio do presidente Gervásio Maia para exe-
cução do trabalho da escola. “Saber que a 

gente trabalha para uma instituição onde os 
dirigentes se importam em oferecer qualifica-
ção aos seus funcionários é gratificante. Só 
tenho a agradecer ao presidente Gervásio 
Maia”, disse.  

Para o professor Rodolpho Raphael, a inser-
ção das novas práticas pedagógicas que servi-
ram de projeto piloto para a ELEGIS-PB e agora 
para outras instituições legislativas, foi um dos 
maiores desafios numa sala de aula composta 
por alunos com formações diferenciadas.  

NESTA EDIÇÃO:

ELEGIS-PB informatiza 
expedição de certificados 

A Escola do Legislativo da Paraíba cer-
tficou 75 estudantes dos cursos em Exten-
são Universitária em Gestão de Recursos 
Humanos e em Gestão no Atendimento ao 
Público. A partir de agora, os certificados 
da Escola, serão  encaminhados via e-mail 
para impressão. 

Mais uma novidade implantada na Ele-
gisPB e que visa  a desburocratização do 
processo de entrega de certificados ao 
mesmo tempo que , a ação promove sus-
tentabilidade e economia  ao erário público. 
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Novembro Azul: servidores 
se engajam na campanha

Servidores da Escola do Legislativo da Paraíba: Abelardo 
Oliveira, Alysson Sales e Fabiano Nóbrega 
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Estudantes elogiam qualidade de ensino do cursinho 
Pré-ENEM e destacam estrutura da Elegis-PB

FELEGIS encerra ciclo de 2017 e abre  
‘Ano Jubilar’ da Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo da Paraíba, em parceria 
com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal 
de João Pessoa apresenta o I Fórum de Educação 
Legislativa – FELEGIS que busca promover as dis-
cussões entre Política, democracia e legislativo com 
servidores, estudantes de graduação e pós-gradua-
ção, profissionais das áreas de Comunicação Social, 
Marketing e professores das ciências humanas.

O tema central desta edição “Ciberdemocracia, 
desafios e novas possibilidades no legislativo” trará de-
bates de caráter analítico e propositivo, pautados pelas 
reflexões de especialistas e profissionais  de referência 
regional e nacional, com olhares diversos sobre os fe-

Apesar do clima de tensão que normalmente 
toma conta de todas as pessoas em momentos de 
tomar decisões importantes para suas vidas, não 
há como negar que em alguns casos essa expec-
tativa também é acompanhada pela confiança no 
próprio potencial e a consciência de que teve uma 
preparação adequada para enfrentar essas situa-
ção delicadas.

É o caso dos alunos do Cursinho Social Pré-E-
nem, da Escola do Legislativo da Paraíba. Ouvidos 
pela reportagem do Elegis em Foco, a avaliação 
que eles fazem é altamente positiva e estimulan-
te para a ElegisPB continuar investindo cada vez 
mais na excelência dos curso que disponibiliza aos 
servidores da Assembleia Legislativa e à sociedade 
em geral, especialmente às pessoas de baixo po-
der aquisitivo.

Os alunos destacam a qualidade de ensino, o 
excelente nível dos professores, o conteúdo pro-
gramático, o atendimento por parte dos funcioná-
rios e a estrutura física da ElegisPB. Todos, sem 
exceção, recomendam (ou já estão recomendando) 
a parentes e amigos o ingresso na instituição de 
ensino.

“Olha, se tivesse de atribuir uma nota para o cur-
sinho da escola do legislativo, sem dúvida seria um 
10”, enfatiza a aluna Saara Suellen, 18 anos. Ela 
afirma que todos os assuntos que foram dados em 
sala de aula pelos professores cairam na prova do 
Enem deste ano. 

Ela fez questão de ressaltar o profissionalismo 
e a dedicação dos professores do cursinho da Ele-
gisPB, “que estão sempre disponíveis e solícitos 
quando são procurados pelos alunos para tirar al-
guma dúvida. Isto é muito importante e demonstra 
o quanto eles estão realmente empenhados  para 
que os alunos alcancem os seus objetivos”.

- Mesmo que não seja um assunto que eles te-
nham passado, eles explicam com muita calma. 
Isto é um diferencial muito importante para mim – 
acrescentou.

Para o aluno Alexandre de Castro, 22 anos, o 
cursinho da Escola do Legislativo “é muito bom em 
todos os requisitos, tanto na infraestrutura quando 
na qualidade dos professores e dos métodos de 
ensino”. Ele atribuiu uma nota 10 ao cursinho, jus-
tificando que os professores estão no mesmo nível 
dos que lecionam em cursinhos particulares mais 
renomados da cidade e do estado.

- Eu já estudei em escolas particulares e a dife-
rença de nível entre os professores daqui com os 
de lá praticamente não existe. Esse é para estabe-
lecer um parâmetro bem preciso, eu acredito que 
os daqui são melhores – observou. 

Para a aluna Rebeca Ferreira, 18 anos, o cur-
sinho da ElegisPB é muito importante e essencial 
para quem não tem condições de pagar um cursi-

nho nas instituições privadas. “A estrutura é muito 
boa, os funcionários nos atendem com muita aten-
ção e carinho, e os professores são excelentes. 
Para mim foi muito importante estudar aqui, por que 
aprendi muitas coisas, fiz muitos amigos e terminei  
bem preparada para enfrentar o Enem”, disse.

Rebeca disse que não tem com fazer uma com-
paração com as instituições públicas, até porque 
nunca passou por uma, mas revelou que em con-
versas com amigos e amigos da rede particular deu 
pra perceber que o cursinho da ElegisPB não fica a 
dever nada aos demais. 

- Acho até que por se tratar de uma instituição 
pública, a Escola do Legislativo se destaca ainda 
mais na comparação com a rede privada, porque 
nós saímos daqui tão preparados para o Enem 
quanto os alunos dos cursinhos privados – frisou.

MUITAS RECOMENDAÇÕES

No que depender do aluno Matheus Florêncio, 
18 anos, parentes e o pessoal da rua onde mra vão 
ocupar as dependências da Escola do Legislativo n 
ano que vem:  “gostei muito de estudar aqui. Nível 
muito bom de ensino, estrutura adequada, funcio-
nários educados e atenciosos. Já recomendei aos 
meus irmãos primos e o pessoal da rua para virem 
se matricular no ano que vem. Eu recomendo, com 
certeza”.

Natacha Kesley, 17 anos, também está reco-
mendando o cursinho da ElegisPB às amigas. “Cla-
ro que recomendo. No ano que vem virão muitas 
amigas minhas estudar aqui”. A estudante também 
não poupou elogios à estrutura da escola e o nível 
de ensino, mas fez questão de fazer uma “crítica 
construtiva”, segundo ela, para melhorar o desem-
penho dos alunos no Enem:

- Acredito que se tivéssemos mais simulados se-
ria bem melhor, porque é uma situação muito pare-
cida com que vamos vivenciar nos dias de prova. 
praticando a gente adquire ainda mais confiança  - 
disse.

O aluno Anderson Augusto, 18 anos, adotou um 
tom um pouco mais crítico com relação aos profes-
sores, por entender que alguns não estão num nível 
tão alto quanto a maioria, mas considerou a média 
muito boa, principalmente quando se trata de uma 
escola pública. Ele fez questão de destacar a ges-
tão da instituição, através de sua diretoria e quadro 
funcional, que considerou de “muito profissionalis-
mo e dedicação aos alunos”.

Mas no contexto geral dos cursinhos no estado, 
Anderson (que nunca frequentou uma instituição pri-
vada) acredita que o Pré-Enem da Escola do Legis-
lativo prepara tão bem quanto os demais. “De minha 
parte, eu me considero muito bem preparado e estou 
muito satisfeito com tudo que aprendi aqui”, concluiu.

Alunos do Cursinho Social, Pré-Enem da Escola do Legislativo, na festa de confraternização da turma, no final de novembro

A Escola do Legislativo da Paraíba, saiu na 
frente mais uma vez, e se tornou a primeira ins-
tituição do segmento a promover o Programa de 
Avaliação Institucional que tem como objetivo, 
avaliar a estrutura, servidores e todo o corpo do-
cente ampliando o diálogo entre os atores próprios 
da ELEGIS-PB, dela com a sociedade, e produ-
zindo subsídios para o aprimoramento do ensino.

Ao todo, foram ouvidos 350 estudantes que 
responderam questões voltadas à promoção de 
uma melhor qualifcação e intensificação dos cur-
sos oferecidos, formas e meios que promovem a 
agilidade e racionalização da gestão, bem como 
tornando-a cada vez mais sintonizada com as 
necessidades da prática escolar e acadêmica.

Escola do Legislativo realiza 
Avaliação Institucional 2017

Escola do Legislativo: um 
instrumento de promoção 
da cidadania e civilidade

Escola do Legislativo, no sentido mais 
amplo da denominação, é um sistema de 
ensino que compreende órgãos do Sena-
do Federal, da Câmara dos Deputados, do 
Tribunal de Contas da União, de 27 das 27 
assembleias estaduais e Câmara Distrital, 
de 195 câmaras municipais e de tribunais 
de contas estaduais. Este sistema articula-
do pela Associação Brasileira das Escolas 
do Legislativo e de Contas - ABEL.

Mantidas pela União, os Estados e o 
Distrito Federal, as escolas do legislati-
vo, de acordo com a Proposta de Emen-
da Constitucional 19/1998, foram criadas 
para promover a formação e o aperfeiço-
amento dos servidores públicos, “consti-
tuindo-se a participação nos cursos um 
dos requisitos para a promoção na car-
reira,  facultada para isso, a celebração 
de convênios ou contratos entre os entes 
federados”.

A Escola do Legilativo “Félix de Sousa 
Araújo”, da Assemblea Legislativa do Esta-
do da Paraíba foi criada pelo Decreto Lei n 
7.125, de 03 de julho de 2002, na gestão do 
presidente Gervásio Maia (PMDB) e instala-
da no dia 29 de agosto de 2003, na gestão 
do presidente Rômulo Gouveia (PSDB).

A ElegisPB oferece aos parlamentares 
e servidores da Assembleia Legislativa as 
codições técnico-administrativas necessá-
rias para desempenharem, de forma eficaz, 
responsável e interativa, as suas ativida-
des, objetivando a melhoria da prestação 
de serviços do Poder Legislativo Estadual 
à sociedade.

A Escola do Legislativo disponibiliza cur-
sos de extensão universitária, qualificação 
profissional e de complementação de estu-
dos aos parlamentares e servidodres, em 
todos os níveis de escolaridade.

A ElegisPB integra o programa Interle-
gis do Senado Federal, propiciando a par-
ticipação de parlamentares, servidores e 
agentes políticos, atraves de video-confe-
rências e treinamentos à distância.

MISSÃO E VISÃO
 
A Escola do Legislativo objetiva propor-

cionar um ensino de qualidade, estabele-
cendo metas didáticas, a fim de contribuir 
com o processo de crescimento moral, in-
telectual e profissional dos parlamentares, 
servidores e agentes políticos da “Casa 
de Epitácio Pessoa”, atuando como um 
instrumento público de formação e trans-
formação política e social - com ênfase no 
Processo Legislativo - pautada na constru-
ção da cidadania no âmbito do Estado da 
Paraíba.

Todos os cursos, disponiblizados pela 
ElegisPB, são destinados, preferencial-
mente, para os servidores (efetivos e co-
missonados) e seus dependentes, des-
tinando-se as vagas remanescentes ao 
público em geral.

ALPB celebra ano exitoso da ElegisPB
Na esteira das grandes transformações estruturais 

e funcionais que marcam a atual gestão da Assem-
bleia Legislativa do Estado da Paraíba, tendo à frente 
o deputado Gervásio Maia Filho (PSB), a Escola do 
Legislativo “Félix de Sousa Araújo” vive uma fase de 
desenvolvimento e de conquistas sem precedentes 
nos seus quase 15 anos de história.

Um crescimento que é acompanhado e perto e re-
conhecido pelo próprio parlamentar, que faz questão 
de destacar que a ElegisPB “tem um corpo de profis-
sionais dedicados e qualificados”.

- Nessa legislatura, ampliamos os cursos, trouxe-
mos a comunidade mais para perto e os resultados 
corresponderam à nossa expectativa. Estamos mui-
tos felizes - comemora.

Não por mera coincidência, a escola, que foi 
criada por um Decreto Legislativo da Mesa Direto-
ra presidida pelo saudoso deputado Gervásio Maia 
(PMDB), pai do atual presidente, registra um cres-
cimento de 100% em todos os parâmetros de sua 
funcionalidade: estrutura física, cursos oferecidos, 
alunos matriculados, alunos certificados e prestação 
de serviços à “Casa de Epitácio Pessoa” e à sociedade.

Na atual gestão, a Escola do Legislativo foi total-
mente reformulada, a partir do estreitamento do di-
álogo entre e diretora-geral Maria Helena Toscano e 
a primeira-dama Manuela Maia, presidente da As-
sociação Promocional do Poder Legislativo (APPL), 
que tem dado todo o apoio moral e logístico às rei-
vindicações da ElegisPB.

- Dona Manuela tem nos dado muito apoio, aci-
ma de tudo de forma presencial, uma vez que sempre 
visita a nossa escola para incentivar o nosso trabalho, 
emprestando carinho e simpatia aos nossos servido-
res e saber das nossas demandas – enfatiza a profes-
sora Maria Helena.

Nos últimos 12 meses, o Programa de Capacitação e 
Atualização Profissional da ElegisPB ofereceu excelên-
cia no ensino público aos mais de 600 alunos inscritos 
nos cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Informática, 
Gestão de Pessoas, Atendimento ao Público, Recursos 
Humanos, Secretariado Executivo e Rotinas Adminis-

nômenos e produções da ciberdemocracia com o âm-
bito legislativo, a relação entre política e comunicação 
e como ela vem se firmado como tema relevante de 
estudos contemporâneos.

Imersos na cultura midiatizada, em construção a 
partir do compartilhamento e participação, somos con-
vidados, nesta primeira edição do Fórum De Educação 
Legislativa, que acontece de 05 a 07 de dezembro  de 
2017, a ter uma olhar diferente e atento sobre os as-
pectos político, democrático e cidadão que refletem a 
ideia de convergência sobre seus fundamentos, numa 
perspectiva onde o ver, produzido pela rede, faz um in-
tercâmbio entre tradições e pluralidade no espaço.

trativas, Comunicação Política e Legislativa, Comunica-
ção Digital e no Cursinho Social Pré-Enem.

Neste leque de realizações a diretora Maria Hele-
na Toscano ressalta a importância da capacitação do 
servidor, uma vez que eles são o elo de ligação entre 
os parlamentares e a sociedade civil, na prestação de 
um serviço de excelência à Casa Legislativa e, conse-
quentemente, à população em geral. 

- Eu agradeço imensamente o apoio da Mesa Di-
retora, através do presidente Gervásio Maia Filho, 
pelo tratamento que nos tem dispensado - disse a 
professora,  extendendo sua gratidão a todas as ges-
tões anteriores, que deram sua parcela de colaboração 
à ElegisPB, “dentro das possibilidades e prioridades 
de cada uma, com o que sempre estarei agradecida 
em nome da instituição e da própria Casa”.

Concluindo, Maria Helena destacou que neste ano 
o número de alunos duplicou concomitantemente ao 
número de cursos, “duplicando, consequentemente o 
benefício que Assembleia Legislativa, através da nos-
sa instituição, presta aos seus parlamentares, agentes 
políticos e servidores (efetivos e comissionados e seus 
dependentes), contemplando, inclusive, a comunida-
de de baixa renda com o Cursinho Social Pré-Enem, 
uma das nossas grandes realizações”.

Gervásio Maia Filho, presidente da Assembleia Legislativa
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Escola do Legislativo da Paraíba conquista o 
Prêmio ABEL de Educação Legislativa 2017

Um ambiente tranquilo e favorável onde o 
professor é apenas mediador e os estudantes 
se tornam o centro do processo de ensino e 
aprendizagem. Este é o cenário implantado na 
Escola do Legislativo da Paraíba – ELEGIS – 
PB que em 2018, comemora seus 15 anos de 
criação e para fortalecer sua marca desenvol-
veu um projeto didático pedagógico de Comu-
nicação Política e Legislativa amparado pelas 
metodologias ativas.

A proposta trazida pelo curso e apresenta-
da aos estudantes que na sua grande maioria 
eram servidores da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, assessores, jornalistas, publicitários, 
advogados e agentes políticos, tinha como ob-
jetivo unir a prática pedagógica com as experi-
ências do cotidiano e promovendo assim, uma 
construção dialógica do saber reconfigurando 
o método de ensino e aprendizagem na ELE-
GIS-PB.

O protagonismo dos estudantes alinhado às 
metodologias implantadas pelo professor Ro-
dolpho Raphael, fizeram com que a instituição 
concorresse com o projeto “Metodologias ati-
vas como reconfiguração da educação legis-
lativa: A experiência do curso de comunicação 
política na ELEGIS-PB’ o que conquistou a III 
edição do ‘Prêmio ABEL’ da Associação Bra-
sileira de Escolas do Legislativo e de Contas 
na categoria ‘Educação Legislativa’.  A premia-
ção aconteceu em Goiânia – GO na manhã da 
sexta-feira, (10/11), durante o XXX Encontro da 
Associação que fecha as atividades da entida-
de para este ano.

Para a diretora da ELEGIS-PB, Maria Hele-
na Toscano, receber pela primeira vez o Prêmio 
ABEL, é o princípio de um reconhecimento na-
cional para com um trabalho que exige muito 
esforço, amor e dedicação. “Estou muito emo-
cionada pelo fato deste prêmio ter um signifi-
cado muito especial para mim, afinal, são qua-
se 15 anos voltados à educação legislativa e 
a capacitação profissional do servidor. Muitas 
coisas aconteceram, muitas dificuldades foram 
enfrentadas e essa premiação veio coroar um 
trabalho que toda equipe tem desenvolvido”, 
ponderou.

Maria Helena destacou ainda o apoio do pre-
sidente Gervásio Maia para execução do traba-
lho da escola. “Saber que a gente trabalha para 
uma instituição onde os dirigentes se importam 
em oferecer qualificação aos seus funcionários é 
gratificante. Só tenho a agradecer ao presidente 
Gervásio Maia”, disse.

Para o professor Rodolpho Raphael, a in-
serção das novas práticas pedagógicas que 
serviram de projeto piloto para a ELEGIS-PB 
e agora para outras instituições legislativas, foi 
um dos maiores desafios numa sala de aula 
composta por alunos com formações diferen-
ciadas.  “Aproveitamos a situação e a enxer-
gamos como oportunidade, e esta construção 
dialógica entre áreas diferentes tornou-se o fa-
tor preponderante para construção deste cur-
so, não apenas como reconfiguração do mé-
todo de ensino e aprendizagem, mas, como o 
legado deixado na vida dos estudantes e na 
promoção da excelência do serviço público que 
dá vida e torna-se cerne das Escolas do Legis-
lativo”, explicou.

O professor falou ainda que o modelo ado-
tado teve como centralidade do processo, a 
promoção da autonomia ao estudante, fazen-
do com que, ele pudesse trilhar e guiar o seu 
caminho rumo à aprendizagem que ele dese-
jasse, seja na perspectiva teórica, prática e/ou 
discursiva possibilitando a compreensão dos 

conceitos de comunicação política, comunica-
ção eleitoral e legislativa.

Fonte de cidadania

No cenário político brasileiro, em especial no 
Estado da Paraíba, a utilização da comunica-
ção política também tem crescido significativa-
mente nas últimas décadas em virtude da sua 
aplicação no campo legislativo.

A realização deste curso pela ELEGIS PB, 
que teve início no mês de agosto e faz parte 
de um mix de três cursos que serão ofereci-
dos pela instituição, promoveu uma associação 
entre a comunicação política e o marketing le-

vando assim, capacitação aos estudantes e fo-
mentando a multiplicidade de informações para 
com o cidadão em suas diversas multiplatafor-
mas tentando orientar e direcionar as ideias re-
lacionadas à democracia e cidadania.

Ao final do curso, em forma de jogo, os alu-
nos foram desafiados a construir um plano de 
comunicação elaborado através de forma con-
tínua e desenvolvida em subgrupos. Estes por 
sua vez, deveriam assumir a assessoria de co-
municação para um político ou agente público 
que resultou em um plano de ações que deve-
ria ser apresentado na culminância do projeto 
denominado “Seminários Legislativos”.  

“Tal método foi aprovado pelos estudantes 
e foi um fator decisivo para evitar a evasão em 
grande demanda, problema muito conhecido 
nas inúmeras escolas do legislativo espalha-
das pelo país. Ao mesmo tempo, possibilitou 
que estes estudantes, ao desenvolverem seus 
trabalhos finais, pudessem em seus locais de 
trabalho e na sua profissão, utilizar as técnicas 
e ferramentas apresentadas durante o proces-
so de reconfiguração do ensino e ressignifi-
cação da sala de aula, onde o conhecimento, 
o debate, a curiosidade, o questionamento, a 
dúvida, a proposição e a assunção de posição 
resultam, sem dúvida, em protagonismo e em 
desenvolvimento da autonomia tendo como re-
flexo, uma progressão na busca pela excelên-
cia do serviço público”, Avaliou o professor.

O Prêmio ABEL 2017

O Prêmio ABEL que está em sua tercei-
ra edição, é concedido no Encontro anual da 
ABEL, e visa incentivar a inovação, dar visibili-
dade e reconhecer publicamente as ações que 
mais se destacam entre as Escolas do Legisla-
tivo e de Contas no Brasil. Este ano, o prêmio 
trouxe três modalidades, Educação Legislativa 
(formação e qualificação de agentes públicos); 
Portal (plataforma institucional online de dados 
e informações públicas); Comunidade (projetos 
educacionais voltados ao público externo).

Na foto acima, a comenda que inseriu a ElegisPB no contexto 
das instituições de ensino premiadas no País; na foto ao lado, 
a diretora-geral da ElegisPB e o professor Rodopho Raphael, 
autor do projeto vencedor, na foto abaixo, flagrante do XXX 
Encontro ABEL realizado em Goiânia (GO)


