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PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BAIANO 

JUVENTUDES BAIANAS TECENDO POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

É de suma importância a participação das juventudes na vida pública de sua 

região, de sua cidade e de seu país. O debate político, sem que percebamos, 

está presente o tempo todo nos grupos sociais dentro ou fora da escola. Assim 

questões como a qualidade da educação, o desenvolvimento local, a 

preservação do meio ambiente, o respeito pela diversidade estão latentes nas 

nossas vidas e em especial nas juventudes. 

 

É necessário colocar a vida, os gostos, as práticas das juventudes na cena 

pública. E, para isso, não basta uma ação individual, mas sim uma ação 

pública, ou seja, uma AÇÃO POLÍTICA.  

 

Assim, provocar reflexões sobre a nossa sociedade, bem como seus desafios e 

potencialidade, representa o primeiro passo para que percebamos a 

necessidade de sua organização política, de sua participação democrática em 

torno da formulação de respostas para suas demandas, exercendo, portanto, 

sua cidadania. 

 

1. O QUE É O PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BAIANO? 

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e a Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia apresentam o Parlamento Jovem Baiano, ou PJBaiano como 

é normalmente chamado, se constituindo como uma valiosa oportunidade para 

estudantes de ensino médio vivenciarem, na prática, por três dias, o trabalho 

dos/as deputados/as estaduais, elaborando projetos de leis e debatendo na 

Assembleia Legislativa da Bahia temas de grande importância para o nosso 

Estado. 

 

Em uma jornada legislativa jovem, que em muito se assemelha ao processo 

legislativo real, os estudantes tomam posse como deputados/as jovens e 

participam ativamente de todo o processo, dando voz e vez às suas idéias.  
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Sabe-se que o maior objetivo do processo educativo é consolidar o exercício 

da cidadania nos diferentes sujeitos, na tentativa de ampliar a garantia dos 

seus direitos fundamentais, exercendo seus deveres e participando ativamente 

no projeto de sociedade almejado. O Parlamento Jovem Baiano é um projeto 

que busca contribuir para o desenvolvimento de uma das dimensões de nossa 

cidadania, que é o conhecimento sobre como se organiza a nossa democracia 

representativa, assim como a importância da participação e do controle social.  

 

Quando o/a estudante se engaja, com seus colegas e professores/as, no 

processo de elaboração de projetos de lei para o PJBaiano, tem a oportunidade 

de aprender mais sobre a sua realidade e sobre alternativas de construção de 

novos caminhos para a nossa sociedade, buscando soluções para os 

problemas existentes e entendendo mais sobre as responsabilidades de 

governos,  de organizações e de cidadãos.  

 

O PJBaiano também ajudará estudantes  a desenvolver habilidades de domínio 

da linguagem, compreensão de fenômenos, enfrentamento de situações-

problema, construção de argumentação e elaboração de propostas, que são as 

competências importantes na matriz de referência do  Exame Nacional do 

Ensino Médio.  

 

Tudo isso faz do PJBaiano uma das grandes ações de educação para a 

democracia realizada pela Assembleia Legislativa e a Secretaria da Educação: 

cada jovem que se envolve na elaboração de um projeto de lei tem a 

oportunidade de obter novos aprendizados e de desenvolver plenamente sua 

cidadania!  

 

O processo de inscrição e seleção para o PJBaiano tem caráter cultural e 

pedagógico, e não possui o mesmo rigor de um concurso público, nem segue 

as regras próprias desse tipo de certame.  
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2. COMO FUNCIONA O PROGRAMA? 

Serão selecionados 27 finalistas, um/a participante por cada Território de 

identidade do Estado da Bahia. 

O PJBaiano está dividido em três etapas: 

 

2.1. PRIMEIRA ETAPA: NA UNIDADE ESCOLAR 

 As escolas deverão divulgar e prestar esclarecimento aos/as estudantes e 

responsáveis a respeito do Programa 

 Durante o período de inscrição, o jovem deve escrever uma redação e enviá-

la no endereço eletrônico: pjb@alba.ba.gov.br ou por Sedex para Av. Luiz 

Viana Filho, 550, Sala 128 - 5ª Avenida - Bairro Funcional - Centro 

Administrativo da Bahia – CAB - Salvador – BA - CEP 41.745-004, juntamente 

com os demais documentos solicitados neste Manual de Procedimentos (Ver 

item 3). 

 As unidades escolares participantes poderão desenvolver atividades 

interdisciplinares relacionadas ao tema JUVENTUDES BAIANAS TECENDO 

POLÍTICAS PÚBLICAS, visando estimular a produção dos estudantes. 

 O/A estudante deverá escolher apenas um/uma professor/a para orientá-lo 

durante o processo de elaboração da redação. 

 Ao encaminhar a redação, as unidades escolares, o/a professor/a 

orientador/a, o/a estudante participante e seu/sua responsável aceitam as 

condições do Programa. 

 

2.2. SEGUNDA ETAPA: NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 

 Serão selecionadas 27 redações, uma por cada Território de identidade do 

Estado da Bahia, com base em critérios predefinidos pela Assembleia 

Legislativa e Secretaria de Educação do Estado. Em seguida, haverá a 

divulgação dos 27 estudantes que se tornarão deputados/as jovens, 

representando toda a Bahia. (Ver item 4).  
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 Os/As estudantes classificados dentro do número de vagas de deputados 

jovens previsto para cada território de identidade serão selecionados para 

participar da jornada parlamentar. Não havendo selecionados no Território, as 

vagas poderão ser direcionados a outro Território. 

 Todas as redações enviadas, no prazo, serão inscritas. 

 Compete à Assembleia Legislativa e à Secretaria de Educação do Estado 

formar comissão avaliadora para seleção de 27 redações entre as inscritas. 

 Não poderão participar da Comissão avaliadora profissionais que tenham 

parentesco até terceiro grau com participantes. 

 A seleção das redações respeitará critérios estabelecidos no item 4. 

 As redações enviadas não serão devolvidas. 

 A divulgação das redações selecionadas ocorrerá no dia 31 de outubro de 

2016.  

 

3.3. TERCEIRA ETAPA: EM SALVADOR 

 Os/As jovens selecionados virão a Salvador para vivenciarem, pelo período 

de três dias, o trabalho dos/as deputados/as estaduais, com todas as despesas 

(despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação) custeadas pela 

Assembleia Legislativa e Secretaria de Educação do Estado. (Ver item 5). 

 Durante os dias 15 e 18 de novembro, os/as 27 estudantes selecionados/as 

e seus/suas professores/as orientadores/as estarão em Salvador para a 

participação nas atividades previstas. 

 Haverá formação específica para os professores/as durante a semana 

parlamentar. 

 

3. INSCRIÇÃO 

As inscrições ocorrerão de 01 de setembro a 07 de outubro de 2016 e compete 

aos estudantes acessar o site para realizá-las. 
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3.1. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO PJBAIANO 2016 

• O/A estudante deve ter entre 16 anos - completos até a data de realização do 

PJBaiano (dia 15/11) - e 22 anos - até a data final de realização do evento (dia 

18/11). Isso significa ter nascido entre  15/11/1993 e 18/11/2000;  

• O/A estudante também deve estar matriculado(a) e freqüentando 

regularmente o 2º ou 3º ano do ensino médio ou 2º, 3º ou 4º ano da educação 

profissional integrada ao ensino médio em escolas públicas. Deve estar 

matriculado (a) regularmente no ensino médio não só no momento da 

inscrição, mas também durante participação, no período de 15 e 18 de 

novembro de 2016! 

 O/A estudante deverá informar sobre a necessidade de atendimento 

especial, na ficha de inscrição. 

 

3.2. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO NO PJB 2016 

Para participar, é necessário elaborar uma redação com o tema “JUVENTUDE 

BAIANAS TECENDO POLITICAS PÚBLICAS”. Este texto deverá dialogar com 

a realidade do nosso estado, observando os problemas que precisam de 

solução e propondo possíveis alternativas.  

 

Também será obrigatório que o tema da redação esteja no domínio temático 

das comissões do PJBaiano, que são:  

• Comissão de Meio Ambiente e Saúde;  

• Comissão de Agricultura e Desenvolvimento;  

• Comissão de Relações para Diversidade;  

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

 

A Redação deve ser individual, por isso não poderá ser apresentado por 

duplas ou grupos de alunos!  

 

3.3. COMO ENVIAR SUA INSCRIÇÃO?  

Após elaborar a redação, o próximo passo é realizar a inscrição:  
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 Fazer download da Ficha de Inscrição, na página do PJBaiano no Portal da 

Assembleia Legislativa da Bahia, em: www.al.ba.gov.br/pjb e preencher as 

informações com atenção e de forma completa;  

 Anexar os seguintes documentos à sua Ficha de Inscrição:  

1. Redação manuscrita em formato de prosa argumentativa  

2. Cópia de documento de identidade válido e legível; 

3. Termo de autorização do responsável, assinado, caso você tenha menos de 

18 anos. O modelo do Termo de Autorização está disponível no site juntamente 

com a ficha de inscrição; 

4. Declaração de que está matriculado (a) regularmente no ensino 

médio/profissional, constando o ano que está cursando. 

 Por e-mail: Enviar a documentação, ficha de inscrição e folha de redação 

(Ver item 3) digitalizadas em arquivo PDF, para pjb@alba.ba.gov.br. No 

campo “assunto” da mensagem de e-mail, coloque seu nome completo e 

município. Caso não tenha acesso a um aparelho de scanner, enviei uma 

fotografia nítida.  

 Pelos Correios (SEDEX): As postagem devem ser realizadas até o dia 07 de 

outubro, para Av. Luiz Viana Filho, 550, Sala 128 - 5ª Avenida - Bairro 

Funcional - Centro Administrativo da Bahia – CAB - Salvador – BA - CEP 

41.745-004. Identificar o envelope com o nome do PJBaiano 2016. 

 

As inscrições de alunos que não preencherem os critérios de participação e/ou 

que estiverem com a documentação incompleta serão eliminadas do processo 

seletivo.  

 

ATENÇÃO! 

O/A ESTUDANTE DEVE MANTER CÓPIA DE TODOS OS DOCUMENTOS 

ENVIADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO. 
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4. PROCESSO SELETIVO 

A Bahia é dividida em 27 Territórios de Identidade. Cada Território terá um 

representante, selecionado entre os inscritos deste território. 

 

Uma comissão avaliadora composta por servidores/as da Assembleia 

Legislativa e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, seguindo os 

critérios definidos no item 4, selecionará 27 redações de acordo com as vagas 

destinadas para cada Território.  

 

4.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS NA SELEÇÃO FINAL  

Na avaliação realizada pela Assembleia Legislativa e a Secretaria da Educação 

do Estado da Bahia, as redações serão analisadas e classificadas por 

servidores, em conformidade com os seguintes critérios:  

A redação deverá ter: 

 

4.1.1. APRESENTAÇÃO TEXTUAL 

A redação deverá ser manuscrita em forma de prosa argumentativa e ter de 20 

a 30 linhas. 

 

4.1.2. ESTRUTURA TEXTUAL 

A redação deverá apresentar introdução, desenvolvimento de idéias e 

conclusão. 

 

4.1.3. CORREÇÃO GRAMATICAL E SINTÁTICA 

Serão observadas ortografia, pontuação, acentuação, regência e concordância. 

Bem como propriedade vocabular. 

 

4.1.4. DESENVOLVIMENTO DO TEMA PROPOSTO 

Sobre o desenvolvimento do tema, será observado o posicionamento e 

argumentação coerentes ao tema, objetividade, organização, encadeamento de 

ideias e possibilidade de se tornarem projetos de lei. 
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Será também observada a coerência com o tema das comissões da 

Assembleia: Meio ambiente e agricultura ou Saúde ou Relações para a 

Diversidade ou Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

 

Serão desclassificadas redações sem relação com o tema proposto e que 

conste de idéias plagiadas, mesmo que parcialmente 

4.1.5. ORIGINALIDADE E CRIATIVIDADE 

Serão observados a pertinência do título, o uso criativo da linguagem, alem da 

originalidade para apresentar novas soluções para os problemas existentes. 

 

Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios para a classificação 

final, nesta ordem:  

1. Maior nota no quesito Originalidade; 

2. Maior nota no quesito Desenvolvimento do tema proposto; 

3. Aluno cursando o último ano do ensino médio ou profissional; 

4. Maior idade. 

 

5. RESULTADO  

Após a seleção final dos projetos, será divulgada, no Portal do PJBaiano,  na 

página da Assembleia Legislativa e no Portal da Secretaria da Educação  a 

lista dos jovens selecionados para participarem dos trabalhos legislativos do 

Parlamento Jovem Baiano. 

 

A partir da confirmação no programa, os estudantes selecionados (ou os seus 

responsáveis, quando o participante for menor de idade) e professores 

orientadores autorizam o uso de sua imagem, em caráter gratuito, pela 

Assembleia Legislativa e Secretaria da Educação, para uso e reprodução em 

programas, projetos e atividades de cunho didático-pedagógicos e jornalísticos, 

para serem utilizadas integralmente ou em parte, com citação de nome ou não, 

nas condições originais da captação das imagens, sem restrição de prazos, 

desde a data de início do programa. 
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5.1. DESPESAS  

5.1.1. TRANSPORTE TERRESTRE: as passagens terrestres até Salvador 

serão pagas pela Assembleia Legislativa e Secretaria da Educação do Estado 

da Bahia. A escolha da melhor cidade de saída deverá ser feita pelo estudante 

em conjunto com sua família. Não serão custeadas as despesas com 

deslocamento dos participantes até a rodoviária de onde sairá o ônibus para 

Salvador. A segurança, o conforto e os custos do deslocamento do jovem de 

sua residência até a rodoviária de onde sairá o ônibus cabem exclusivamente à 

sua família.  A data e os horários dos ônibus de ida devem ser planejados de 

forma que todos os participantes já se encontrem em Salvador na quarta-feira, 

dia 16/11, pela manhã, para início dos trabalhos do PJBaiano 2016 na tarde do 

mesmo dia. Todos os ônibus de retorno serão preferencialmente planejados  

para a  sexta-feira, dia 18/11, a tarde. 

 

5.1.2. TRASLADO RODOVIÁRIA/ACOMODAÇÃO/RODOVIÁRIA EM 

SALVADOR E DEMAIS TRASLADOS DURANTE O EVENTO: os 

deslocamentos entre a rodoviária, o local de alojamento, as dependências da 

Assembleia, os locais das refeições e ocasionais visitas cívicas serão 

realizadas por ônibus da Assembleia ou por veículos de empresa contratada 

para esse fim.  

 

5.1.3. ACOMODAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO: será 

oferecida acomodação a todos os jovens e professores participantes.  

 

5.1.4. ALIMENTAÇÃO: durante toda a permanência em Salvador, será 

oferecida alimentação aos participantes até a sua partida para sua cidade. De 

quarta a quinta-feira serão oferecidos café da manhã, almoço, lanche e jantar. 

Na sexta-feira, serão oferecidos café da manhã e almoço e ainda lanches de 

acordo com os horários de retorno dos estudantes. 
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5.1.5. ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL: eventuais problemas 

médicos e odontológicos emergenciais serão atendidos pelo Departamento 

Médico da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 

 

6. JORNADA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS JOVENS 

A jornada de atividade parlamentar dos deputados jovens, que ocorre em 

novembro, em Salvador, consiste em atividades que se assemelham à 

realidade da criação de uma nova lei na Bahia. Assim, os estudantes 

selecionados formarão chapas eleitorais, tomarão posse como deputados 

jovens, formarão a Mesa Diretora dos trabalhos do PJBaiano, elaborarão 

projetos de lei, relatarão, debaterão e votarão todos os projetos em comissões 

e em plenário. 

 

Todos esses procedimentos se parecem, na medida do possível, com o que 

acontece na Assembleia Legislativa e possuem regras regimentais próprias. 

Em cada etapa, o estudante selecionado tem a oportunidade de aprender 

sobre o processo legislativo e sobre as diversas questões envolvidas na 

análise e aprovação (ou rejeição) de uma proposta de lei.  

 

Durante todo o período de ocorrência do evento, os deputados jovens são 

auxiliados por uma equipe que conduzirá as atividades legislativas da jornada 

parlamentar, composta por servidores especialistas em Processo Legislativo da 

Assembleia Legislativa. Além disso, os estudantes também participarão de 

palestras, aulas e oficinas que irão prepará-los para a atuação parlamentar. 

 

 7. ATRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

Compete aos professores orientadores: 

 Orientar os estudantes no processo de pesquisa e elaboração da redação. 

 Acompanhar os estudantes nas atividades em Salvador. 

 Realizar curso de formação oferecido pela Assembleia Legislativa e pela 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
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8. CRONOGRAMA 

Data Atividade 

01 de setembro Lançamento do PJBaiano 

01 de setembro a 07 de 

outubro 

Inscrição no site da Assembleia 

10 a 27 de outubro Seleção das redações 

31de outubro Divulgação 

16 de novembro (manhã) Chegada dos 27 estudantes finalistas e 

professores orientadores 

16 de novembro (tarde) Abertura da Jornada Parlamentar Jovem da 

Bahia e Visitação a Alba 

17 de novembro  Oficinas e trabalho nas Comissões 

18 de novembro (manhã) Sessão PJBaiano 

18 de novembro (tarde) Retorno 

 

9. DIREITOS AUTORAIS 

Estudantes, professores/as e gestores/as escolar participantes do PJBaiano  

autorizam as publicações e edições derivadas do programa sem fins lucrativos 

e comerciais, no ato de inscrição. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos não previstos serão solucionados pela organização do Programa. 

Alterações no regulamento poderão ser realizadas ao longo do Programa. 
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 Nº____ 

FORMULÁRIO DE APRECIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

Nome do/a Estudante:____________________________________________ 

Cidade e UF:_____________________________________________________ 

 

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

1. Está regularmente matriculado e freqüentando o 1º ou 2º ano 

do ensino médio regular ou ensino técnico integrado ao ensino 

médio da rede estadual ou educação de jovens e adultos 

 

2. Ter no máximo 19 anos completos até 23 de setembro de 

2016.  

 

DOCUMENTAÇÃO 

1. Apresentou ficha de inscrição.  

2. Apresentou Redação manuscrita em papel timbrado.  

3. Apresentou cópia de documento oficial com foto válido e 

legível. 

 

4. Apresentou cópia de documento oficial com foto válido e legível 

do Responsável, caso o estudante tenha menos de 18 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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ITENS DE AVALIAÇÃO 
Pontuação 

Máxima 

Nota 

atribuída 

1. APRESENTAÇÃO TEXTUAL 

Redação entre 20 e 30 linhas 1,0  

2. ESTRUTURA TEXTUAL 

Introdução 

1,5  Desenvolvimento de idéias 

Conclusão 

3. CORREÇÃO GRAMATICAL E SINTÁTICA 

Ortografia, pontuação, acentuação, regência, 

concordância etc. 1,5  

Propriedade vocabular 

4. DESENVOLVIMENTO DO TEMA PROPOSTO 

Abordagem do tema proposto (posicionamento e 

argumentação coerente com o tema) 

4,0 

 
 

Objetividade 

Possibilidade de conversão em projeto de lei 

Organização e encadeamento de idéias (coesão 

e coerência) 

5. ORIGINALIDADE E CRIATIVIDADE 

Título pertinente ao texto 

2,0  
Uso dos recursos para prender a atenção do 

leitor 

Uso criativo da linguagem e ideias 

TOTAL 10,0  
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PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BAIANO 

JUVENTUDES BAIANAS TECENDO POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Para que sua inscrição no programa seja válida, é necessário preencher 

atentamente todos os dados solicitados abaixo e anexar os seguintes 

documentos: 

 Redação; 

 Cópia legível de seu documento de identidade com foto (frente e verso); 

 Declaração Escolar afirmando que você está devidamente 

matriculado(a) e cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou o 2º, 3º ou 

4º ano do Ensino Técnico integrado ao Médio; 

 Termo de Ciência e autorização do seu responsável legal devidamente 

assinado, caso seja menor de idade. 

 

Sugerimos que leia atentamente o Manual de Procedimentos, disponível em 

www.al.ba.gov.br/pjb Lá, você encontrará todas as informações sobre o 

PJBaiano 2016, inclusive sobre processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al.ba.gov.br/pjb
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DADOS DO(A) ESTUDANTE 

Nome Completo: 

Data de Nascimento: Sexo: (   )Feminino          (   ) Masculino 

Carteira de Identidade nº: Órgão Expedidor: CPF: 

Endereço residencial completo: 

 

CEP: 

Cidade:                                                                                                                             UF: 

Telefone Residencial com DDD: 

 (    ) 

Telefone Celular com DDD: 

 (    ) 

E-mail: 

Pessoa com deficiência: (    ) Sim (   ) Não   Qual? 

Necessita de atendimento especial? (    ) Sim 

(   ) Não 

Qual? 

Qual o tema  da sua redação? 

(    )  Meio Ambiente e Saúde 

(    ) Agricultura e Desenvolvimento 

(    ) Relações para Diversidade 

(    ) Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL 
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Nome Completo: 

Data de Nascimento: Sexo: (   )Feminino          (   ) Masculino 

Carteira de Identidade nº: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Residencial com DDD: 

 (    ) 

Telefone Celular com DDD: 

 (    ) 

E-mail: 

Grau de Parentesco: (    ) Pai (   ) Mãe  Se outro, qual? 

 

DADOS DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADORA(A) 

Nome Completo: 

Data de Nascimento: Sexo: (   )Feminino          (   ) Masculino 

Carteira de Identidade nº: Órgão Expedidor: CPF: 

Endereço residencial completo: 

 

CEP: 

Cidade:                                                                                                                             UF: 

Telefone Residencial com DDD: 

 (    ) 

Telefone Celular com DDD: 

 (    ) 

E-mail: 

Componente curricular: 

 

Pessoa com deficiência: (    ) Sim (   ) Não   Qual? 

Necessita de atendimento especial? (    ) Sim 

(   ) Não 

Qual? 
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DADOS DA ESCOLA 

Nome da escola: 

 

Nome completo do(a) Gestor(a): 

Endereço completo da escola: CEP: 

Cidade: UF: 

Telefone com DDD: 

 (    ) 

Fax: 

 (    ) 

Nome do(a) Gestor(a): 

 

Telefone do(a) Gestor(a):: 

(   ) 

 Celular do(a) Gestor(a): 

(   ) 

E-mail do(a) Gestor(a): 
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Termo de Ciência e Autorização 

(a ser preenchido pelo pai, mãe ou responsável legal, caso o estudante seja 

menor de idade) 

 

 

Eu, _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

portador(a) da identidade nº _____________________, responsável pelo(a) estudante 

_____________________________________________________________________

_, o(a) autorizo a viajar para Salvador – BA e a participar de toda a programação da do 

PJBaiano, de acordo com as normas expressas no Manual de Procedimentos do 

programa, durante o período de 15 a 18 de novembro de 2016, caso o(a) estudante 

seja selecionado(a) para o Parlamento Jovem Baiano 2016. 

 

 

 

Local:                                              Data: 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Juventudes Baianas Tecendo Políticas Públicas 

Modalidade: Dissertação Argumentativa 
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