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Senhores (as) Diretores (as), 

 
Informamos que as inscrições para o Programa Parlamento 

Jovem Brasileiro (PJB) 2018 teve seu início no dia 28 de março e irão 
até 28 de maio. 

O PJB é uma oportunidade para que jovens do Ensino Médio de 

todo o país possam experimentar a jornada de trabalho dos deputados 
federais, com a diplomação, posse e exercício do mandato como 

“Deputados Jovens”, durante cinco dias, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília. Os custos com a viagem, hospedagem e alimentação serão 

subsidiados pela Câmara dos Deputados. 
O grande objetivo do PJB é fomentar nas escolas a discussão de 

temas como política, cidadania e participação popular, entre outros, 
tais como: 

• Possibilitar aos estudantes selecionados a vivência do papel do 
Deputado Federal, desde o processo de elaboração das leis até seu 

debate e aprovação/rejeição, promovendo a reflexão e a construção 
conjunta de soluções possíveis para questões nacionais; 

• Propiciar aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a rotina 
dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados, difundir o 

processo democrático e despertar para a reflexão crítica e a 

participação política. 
• Difundir os conhecimentos sobre o papel do Legislativo entre os 

estudantes de Ensino Médio; 
• Gerar iniciativas de educação para a democracia nas escolas, em 

âmbito nacional; 
• Incentivar o olhar crítico dos jovens para os problemas vivenciados 

em sua realidade; 
• Promover a reflexão sobre democracia e cidadania dos jovens 

participantes; 
• Desenvolver habilidades de argumentar, debater e buscar o 

consenso; 
• Desenvolver valores de respeito à diversidade, ética, inclusão, 

tolerância e busca do bem 
comum. 

 



Os documentos devem ser encaminhados até o dia 28/05 
exclusivamente para o e-mail 

saopaulo.pjb2018@gmail.com 

 
Seque anexo o CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO. 

 
 

Atenciosamente, 
PCNP João Gambaro  

 
 

 De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

              Dirigente Regional de Ensino 
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