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No vigésimo dia do mês de abril do ano dois mil e dezesseis, às 14 horas e 11 minutos, no SENAI CTM, 1 

localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, em Maringá-PR, reuniram-se os integrantes 2 

do Fórum da Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa. 3 

Compuseram a mesa para organização dos trabalhos a Sra. Carla Beatriz Bernardi Machado, representante da 4 

APAE de Maringá, o Sr. Humberto Exaltação Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Prof.ª Laura 5 

Rebouças de Abreu e Sr. Matheus Florencio Rodrigues, representante do INAMARE. O coordenador 6 

temporário, Sr. Humberto, iniciou dando boas vindas a todos. Em seguida solicitou a apresentação dos 7 

presentes e a leitura da Ata do mês de Março, que após correções textuais, foi aprovada por unanimidade e 8 

será disponibilizada no site do INAMARE, na página do Fórum da Aprendizagem - 9 

http://inamare.org.br/forum-ata2016/. Em ato contínuo, destacou-se a presença dos aprendizes do Programa 10 

de Aprendizagem em Logística do Transporte, que trabalham na Transpanorama e assim o Sr. Humberto deu 11 

início ao primeiro assunto: 1º) Case Florescer: Concedida a palavra a Sra. Fátima, Pedagoga do Programa 12 

Florescer do Centro de Treinamento e Qualificação no Transporte (CTQT) e a Sra. Francielle, Psicóloga do Lar 13 

Escola da Criança de Maringá, para a apresentação da primeira turma de aprendizes em Assistente de 14 

Logística em Transporte, realizada em parceria entre estas duas Instituições. A Sra. Franciele apresentou uma 15 

síntese da trajetória do Lar Escola no desenvolvimento da Aprendizagem Profissional e informou que há 16 

previsão de início de uma turma em Assistente Administrativo em Transporte, parceria com o SENAT, para 17 

maio. Em seguida, a Sra. Fátima explicou o que era o CTQT e o Programa Florescer, que, inicialmente, atendia 18 

às crianças e adolescentes, de 06 a 14 anos, beneficiando-as com acesso as atividades pedagógicas, culturais e 19 

esportivas, de forma a promover uma formação integral e inclusão social. Diante da demanda do Grupo G10 20 

no cumprimento da cota-aprendizagem e a fim de complementar as atividades da iniciativa social, o Florescer 21 

buscou cumprir as etapas para que pudesse desenvolver regularmente a primeira turma de aprendizes. 22 

Utilizando como referência um Programa do SEST/SENAT de Criciúma, formatou o Programa de 23 

Aprendizagem em Logística de Transporte, conciliando com a real demanda profissional do grupo. Sra. Fátima 24 

destacou também que a parceria com o Lar Escola teve como objetivo aproveitar a expertise da organização 25 

da sociedade civil, com divisão de responsabilidades entre as instituições sobre as obrigações do Programa de 26 

Aprendizagem: CTQT/ Florescer como Instituição Formadora e Lar Escola como Instituição Qualificadora. Na 27 

qualidade de Instituição Formadora, o Florescer aproveitou, para o quadro de professores, os próprios 28 

empregados do Grupo G10. Ao grupo econômico coube ainda a contração dos 30 aprendizes da primeira 29 

turma. Ressaltou ainda, que nesta tu a piloto  fo a  p ivilegiados os adolescentes participantes do Pré-30 

aprendiz do Lar Escola, pois já estavam nessa preparação para serem introduzidos no mercado de trabalho, 31 

mas que para os programas futuros há a pretensão de selecionar adolescentes atendidos por ambas as 32 

Instituições. Na opinião da representante do Florescer, o ponto negativo é a inflexibilidade no remanejamento 33 

de disciplinas. Logo após apresentou-se um vídeo institucional, mostrando o cotidiano e o relato dos 34 

aprendizes e colaboradores do Grupo G10. Na sequência, os aprendizes presentes foram chamados para uma 35 

breve apresentação individual e abertos a responder as perguntas dos presentes. Sra. Bete Neves, 36 

representante do NRE perguntou em quais escolas os aprendizes estão estudando e as respostas foram dadas 37 

individualmente. O Sr. João, da JVC Consultoria, aproveitou o momento para parabenizá-los pelo trabalho e a 38 

transparência do vídeo, e sua dúvida foi direcionada a Sra. Fátima, questionando qual o material didático 39 

utilizado para a formação teórica destes aprendizes e se a seleção contempla apenas aqueles encaminhados 40 

diretamente do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, após completarem 14 anos, de adolescentes da 41 
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comunidade ou filhos de funcionários. Em resposta, a Sra. Fátima esclareceu que o material foi elaborado 42 

pelo Florescer a partir do conteúdo programático de referência SEST/SENAT de Criciúma, somado a disciplinas 43 

consideradas indispensáveis, e quanto a seleção destes adolescentes, relembrou o que já havia exposto 44 

(linhas 29 a 32). O Sr. Matheus, representante do INAMARE, perguntou aos adolescentes se tinham interesse 45 

na área do transporte. Dentre os 5 aprendizes, apenas um deles manifestou que tinha interesse na área dos 46 

transportes, o pai é caminhoneiro e se identifica com a atividade, sendo que os demais desconheciam, mas 47 

agora, todos demonstraram envolvimento e o desejo de serem efetivados ao final do curso e continuarem 48 

nesta área. Em conclusão, o Sr. Matheus parabeniza a empresa pela inciativa, pois fica claro que esta se 49 

apropriou do programa e o reflexo de tal experiência, está sendo boa para ambas as partes (empresa e 50 

aprendiz) e ainda, diante da crise enfrentada pelo país, as parcerias entre os Sistemas Nacionais de 51 

Aprendizagem e as organizações da sociedade civil de Maringá e da região, estão diminuindo, e por isso se faz 52 

necessário pensar em iniciativas como esta, para atender a demanda da Aprendizagem Profissional, seja tanto 53 

para as empresas, quanto para adolescentes e jovens. Passou-se então, ao segundo assunto: 2º) Devolutiva 54 

das sugestões para o Plano de Trabalho: O Sr. Matheus apresentou as propostas de temas a serem discutidos 55 

no decorrer do ano, realizando comentários de cada um, destacando ainda, que parte destas sugestões já 56 

foram tratadas anteriormente, conforme as atas do Fórum, ou ainda são objeto de discussão recorrente no 57 

Fórum da Aprendizagem. Dentre os pontos citados, merecem destaque: A revisão da CBO, situação a qual 58 

implicaria na cota-aprendizagem, é assunto levantado no projeto do CODEM e, entende o Fórum, que deve 59 

ser encampado pelas empresas e seus órgãos representativos, como sindicatos, federações e confederações ; 60 

A i po t ia e o estímulo às apresentações de cases, tanto pelas empresas e instituições, como pelos 61 

aprendizes em atividade e ex-aprendizes, renovando a necessidade de colaboração dos participantes do 62 

Fórum ; I te sifi ar a atualização dos calendários de programas pelas Instituições, de forma a adequar todas 63 

as informações necessárias dentro do site, pa a o sulta de todos ; Pré-aprendizagem  – diante do 64 

comando legal que cabe as empresas a escolha dos aprendizes, destaca-se que este atendimento contribui 65 

para que aqueles adolescentes em vulnerabilidade social obtenham melhor preparação e atinjam iguais 66 

condições para ingressarem no mercado de trabalho. O Sr. Matheus destaca ainda, que através do cadastro 67 

do SGA, é possível que o INAMARE divulgue a vaga da empresa, se por ela solicitado previamente, dentro dos 68 

critérios de idade e escolaridade exigidos. O Instituto também poderá contribuir replicando o edital de vagas 69 

em suas redes sociais e site, onde os candidatos poderão visualizar e entrar em contato direto, assim como foi 70 

feito com a empresa Perfileve, que teve um número expressivo de currículos com auxílio na divulgação dada 71 

pelo INAMARE. Ressaltou também que merece atenção as informações equivocadas sobre a aprendizagem, 72 

como as já visualizadas no site maringa.com, com a oferta de vagas i di adas pa a ap e dizes , as se  73 

qualquer vinculação à programas ou instituições formadoras, em co flito o  e uisitos legais . Outro ponto 74 

citado foi em relação à retomada das capacitações com o NRE, sobre a Aprendizagem, destacando ainda, a 75 

possibilidade de capacitação também para os representantes do CRAS, demais servidores da Rede 76 

Socioassistencial e, se necessário, Rede de Ensino Municipal sobre as especificidades da Aprendizagem. Sobre 77 

a sugestão levantada em relação de Reprovação por ausência injustificada, o Sr. Matheus ressalta que as 78 

hipóteses de extinção e os procedimentos para tal são assuntos tratados continuamente no Fórum. A Sra. 79 

Bete Neves e o Sr. Humberto aproveitam o espaço para comentar sobre denúncia em relação às empresas 80 

que vendem os cursos e usam Aprendizagem como chamariz para os adolescentes e responsáveis, visando 81 

ampliar a clientela. Em continuidade a este assunto, a Sra. Beth novamente ressalta que as escolas da rede 82 
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estadual não permitem a divulgação de cursos e/ou escolas não identificadas adequadamente e que única 83 

instituição autorizada para tal divulgação é o Sistema Nacional de Aprendizagem. Em contribuição, a Sra. 84 

Fabrícia do SENAC, informa que foram nas escolas para divulgação do PRONATEC e foi comentado que uma 85 

empresa de nome parecido, abordava os adolescentes na saída da escola, oferecendo cursos e 86 

encaminhamento para o mercado de trabalho, mas que tal situação foi identificada pela escola e esclarecida 87 

aos educandos. A Srta. Raiza Mariana, representante do P og a a Mais Emprego  desta ou ue, es o em 88 

divulgações externas, é necessário maior atenção, pois há empresas ue usa  o te o ap e diz  de forma a 89 

iludir adolescentes, até mesmo crianças, gerando confusão com outras empresas e instituições. Logo após, o 90 

“ . Matheus eto a a palav a e o e ta so e out o te a p oposto: Capa itaç o do “GA , destacando que, 91 

após as conclusões na readequação do sistema, será agendado momento de capacitação. Quanto ao terceiro 92 

assunto: 3º) Informes Gerais: - Relato das Comissões: Ficará para ser apresentado na próxima reunião do 93 

Fórum, em 18 de maio, pelo adiantado da hora. Sem mais, o Coordenador agradece a participação de todos e 94 

finaliza esta reunião às 16 horas e 14 minutos. 95 












