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Curso Formação de Governantes está com inscrições 
abertas 
 
Clique aqui e inscreva-se! 

 
O curso Formação de Governantes, oferecido há 24 anos pela Escola de 

Governo, tem por objetivo trabalhar as bases para a Cidadania Ativa, 
aprofundar os conhecimentos acerca das Políticas Públicas e contribuir para 

que a/o aluna/o tenha uma visão generalista - e não especialista e parcial 
- da realidade política, social e econômica do Brasil. É oferecido anualmente 

pela Escola de Governo e dividido em dois módulos semestrais: “Bases para 
a Cidadania Ativa” (1° semestre) e “Políticas Públicas” (2° semestre). 

 
A Escola de Governo, organização pioneira em formação cidadã, vem dando 

oportunidade para que cidadãs/ãos qualifiquem-se e busquem exercer, de 

forma plena, sua cidadania. É o que chamamos de cidadania ativa. 
Alunas/os de inúmeras áreas, diversas faixas etárias, com vínculos 

ideológicos diferentes e filiações partidárias diversas encontram a 
oportunidade de fazer uma formação sobre todos os contornos da política 

para que busquemos cada vez mais o aprofundamento da democracia. Os 
cinco pilares da Escola de Governo são compostos pelo fortalecimento da 

democracia participativa; o enraizamento dos valores republicanos; a 
defesa incondicional dos Direitos Humanos; o desenvolvimento nacional e 

a ética. 
 

Ressaltamos que a diversidade de experiências e saberes das/os alunas/os 
nas mais diversas áreas traz para o ambiente de formação na sala de aula 

uma qualidade excepcional de troca de conhecimento. Além disto, 85% 
das/os alunas/os dizem que, após fazer algum curso da Escola de Governo, 

sentem-se transformadas/os na visão política e preparadas/os para uma 

ação política efetiva. 
 

SOBRE AS AULAS 
As aulas expositivas são ministradas por diretoras/es da Escola e por 

renomadas/os especialistas nas mais diversas áreas de atuação política, e 
seguidas de debates entre as/os alunas/os, serão oferecidas às segundas 

e terças, das 19h30 às 21h30. O curso também é composto por três 
atividades complementares por semestre(obrigatórias, realizadas nos finais 

de semana, sendo visitas de campo, exibição de filmes e debate sobre livros 
pertinentes à missão da Escola de Governo) entrevistas com 

personalidades públicas (também obrigatórias, ocorrem uma vez por mês, 
geralmente às segundas). 

 
SOBRE A CERTIFICAÇÃO 

Os certificados são emitidos pela Escola de Governo, com título de 

“Expansão Cultural”, obedecidos critérios de comparecimento às aulas e 

mailto:escolagovernosp@uol.com.br
https://docs.google.com/forms/d/1xX_Tx2hOLlnKq5PBGZA6_ZYCcmN5fPVJ5en_n3ebWLM/viewform?c=0&w=1


escoladegoverno.org.br 

escolagovernosp@uol.com.br 

(11)3256-6338 

Rua General Jardim, 660 - 7° andar 

atividades obrigatórias (frequência mínima necessária de 75%). Também 

são oferecidos atestados de participação a/os alunas/os com frequência 
entre 50% a 75%. 

 
PRÓXIMO ENCONTRO SOBRE O CURSO 

No próximo dia 26 de janeiro (terça-feira), convidamos todas e todos para 
conhecer um pouco mais sobre a equipe da Escola de Governo e sobre o 

curso Formação de Governantes participando da reunião de apresentação 
do curso. 

A partir das 19h30 às 21h, no endereço da sede. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
O curso é pago (11 parcelas de R$ 490,00); 

É presencial e acontece na região central do município de São Paulo, na 
sede da Escola de Governo (novo endereço: R. General Jardim, 660, Vila 

Buarque) 

Não existe nenhum pré-requisito escolar; 
A Escola de Governo não tem filiação partidária e nem vínculo com qualquer 

religião. 
O início das aulas – 29 de fevereiro de 2016 

São 60 vagas disponíveis, acesse a ficha de inscrição aqui. 
 

CONTATO 
(11) 3256-6338/(11) 3257-9618 

Sede - Rua General Jardim, 660 - 7° andar 
Horário de atendimento: 

2ª e 3ª feiras, entre 10h30 e 22h 
4ª e 5ª feiras, entre 10h30 e 18h 

6ª feira, entre 10h30 e 19h 
escolagovernosp@uol.com.br 

 

Saiba mais sobre outros cursos e atividades em nosso site 
escoladegoverno.org.br 
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