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

Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, em Maringá-PR, reuniram-se os integrantes do Fórum da Aprendizagem 2 

de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa. Compuseram a mesa para organização dos 3 

trabalhos, Sra. Carla Beatriz Bernardi Machado, representante da APAE de Maringá, Sr. Humberto Exaltação 4 

Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Profª Laura Rebouças de Abreu e Sr. Matheus Florencio 5 

Rodrigues, representante do INAMARE. O Coordenador Temporário iniciou dando boas vindas a todos e solicitou 6 

que se apresentassem. Logo após, comentou sobre a eleição que acontecerá ao final deste Fórum e a necessidade 7 

de preenchimento da lista de presença pela sua importância, principalmente para o momento de votação na 8 

eleição, pois relembrando, somente terá direito de votar a Instituição que estiver com o cadastro atualizado e 9 

nenhuma falta consecutiva durante 03 (três) reuniões, sem justificativas adequadas. E ainda, pelo motivo da 10 

Eleição, o teto estipulado para o encerramento desta reunião, será às 15h30min, e que as empresas nesta presente 11 

poderão se sentir a vontade em se retirar, pois não são votantes. Em seguida, passou-se a leitura da Ata do mês de 12 

Junho, que após correções textuais, foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do INAMARE, 13 

na página do Fórum da Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-ata2016/. Em ato contínuo, passaram-se 14 

aos assuntos de pauta: 1º) Case PROMEC – Proteção ao menor carente de Sarandi: Concedida a palavra a Sra. 15 

Mariuza, Gerente Administrativa da Instituição, que inicia a apresentação com a distribuição de material 16 

impresso e o vídeo institucional, o qual destaca desde a fundação da instituição em 1989, pela irmã Antona, 17 

até 2014 onde iniciaram as atividades com a Aprendizagem, contando hoje com 90 adolescentes já 18 

empregados em Sarandi, ressaltando como objetivo dentro desta nova função, “proporcionar ao jovem o 19 

acesso a um curso profissionalizante de qualidade, bem como contribuir com o crescimento pessoal, humano, 20 

social, psíquico e profissional”. No vídeo também foi apresentado depoimentos de alguns dos pais destes 21 

aprendizes, onde agradeciam pela oportunidade, e uma fala em destaque foi a seguinte: “A PROMEC é uma 22 

célula do Bem. O Poder Público poderia incentivar cada vez mais a Aprendizagem, e as empresas deveriam 23 

conhecer melhor este projeto e abrir mais vagas relacionadas, pois estarão contribuindo diretamente com o 24 

crescimento de vida para muitos destes jovens...”. Algumas empresas também contribuíram e afirmaram a 25 

importância destes jovens dentro da atividade prática. Em retomada a palavra, a Sra. Mariuza comenta sobre a 26 

turma inicial de 30 aprendizes e hoje com mais duas em andamento, perfazendo o total de 90 aprendizes 27 

como já citado anteriormente, e agradece o apoio do INAMARE e a parceria com o SENAI. E ainda, antes de 28 

finalizar, comunicou que em agosto, estarão formando suas primeiras turmas, 53 aprendizes de duas turmas 29 

que somavam 60. Logo após, foram apresentados os aprendizes representantes de uma destas turmas que 30 

está para se formar, que se colocaram a disposição para responder perguntas dos convidados aqui presentes. 31 

Perguntas diversas foram efetuadas, e os aprendizes contribuíram com as melhores formas possíveis de 32 

respostas. Dentre elas houve destaque em a que foi questionada pela Sra. Bete Neves, do Núcleo de Educação, 33 

que foi a seguinte: “O que os aprendizes acham de começar a trabalhar tão cedo?” Em resposta, destacou-se a 34 

da aprendiza Anne Gabrielle, que colocou sua vontade de começar a trabalhar desde os 11 anos de idade, mas 35 

não havia possibilidades, e assim que completou 14 anos tal possibilidade apareceu, e a oportunidade foi e 36 

está sendo maravilhosa, pois percebe o quanto cresceu e enriqueceu seu currículo, e concluiu que gostaria ser 37 

de uma aprendiza para sempre. O Sr. Aldo, representante do Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos, 38 

questionou aos representantes da PROMEC, qual é posição da Instituição diante de uma proposta de 39 

efetivação dos aprendizes com somente 03 (três) meses de atividades em curso com duração de 02 (dois) 40 

anos. Em resposta a Sra. Mariuza coloca que a instituição gostaria que o aprendiz terminasse o programa e 41 

http://inamare.org.br/forum-ata2016/
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fosse certificado, mas diante da crise em que o país está passando, acredita que tal oportunidade não deve ser 42 

descartada. Em complemento, a psicóloga da instituição, Sra. Bruna, comenta sobre certa bagagem que cada 43 

aprendiz adquire durante o Pré-Aprendiz, onde já os consideram de certa forma, preparados para começar 44 

uma atividade efetiva dentro de uma empresa. A Sra. Silvia representante da Instituição Bom Pastor de Nova 45 

Esperança se manifesta através de outro questionamento, sobre a possibilidade deste aprendiz ser efetivado 46 

antes da conclusão do programa o qual estava participando, ser demitido depois de alguns meses de atividade. 47 

A Sra. Mariuza acredita que eles estarão bem preparados e terão um bom suporte, lembrando ainda, que a 48 

Instituição avalia todo o processo de contratação oferecido pela empresa e o comprometimento demonstrado 49 

por esta. O Sr. Aldo esclarece que o Lins de Vasconcellos se empenha em evitar as efetivações precoces, antes 50 

do término do prazo de contrato de aprendizagem, atendendo a orientação da então Procuradora do 51 

Trabalho, Dra. Neli Andonini, a qual tinha ressalvas se estas efetivações eram positivas a longo prazo, uma vez 52 

que a partir deste momento não cabia mais o acompanhamento social do adolescente/jovem pela instituição 53 

formadora e a empresa poderia demitir este sem qualquer motivação.  Um aprendiz se manifesta e comenta 54 

sobre uma colega aprendiz da mesma turma que foi contratada por outra empresa por meio período. A Sra. 55 

Silvia da Bom Pastor, questiona se tal situação seria possível. Em resposta a Sra. Mariuza coloca que essa 56 

situação foi discutida em conjunto com o INAMARE, e pontuou que a aprendiz já maior de 18 anos, concluiu o 57 

Ensino Médio, possuindo parte do período disponível e que a oportunidade de trabalho veio de outra 58 

empresa, diferente da que é sua empregadora no contrato de aprendizagem. Para finalizar os 59 

questionamentos aos aprendizes, o Sr. Matheus pergunta se todos residem em Maringá e se um dia pensavam 60 

em se deslocar para trabalhar em outro município. Como resposta, destacou-se que todos residem em Sarandi 61 

e houve sim, a preocupação de deslocamento caso o projeto fosse desenvolvido em outro município, pois no 62 

inicio pensaram que as atividades práticas seriam desenvolvidas em Maringá, por ser um polo maior, com mais 63 

oportunidades, mas a PROMEC os encaminharam para empresas dentro do município de Sarandi, que é muito 64 

melhor. E hoje, caso não consigam a efetivação dentro destas empresas, se sentem mais preparados para 65 

deslocarem a outros municípios com novas oportunidades de trabalho. O Sr. Matheus agradece a presença e 66 

disponibilidade da PROMEC. Logo após, passou-se ao próximo assunto: 2º) Apresentação das adequações do 67 

SGA (Sistema de Gestão de Aprendizes) - Cléber Semensate: O Sr. Cléber, programador responsável pelas 68 

adequações do SGA, apresentou detalhadamente as novas implementações conforme necessidades apontadas 69 

pelo INAMARE. Neste momento as dúvidas apresentadas pelos presentes também foram esclarecidas e para 70 

finalizar, apresentou as vídeo aulas que foi acrescentado ao sistema de forma a contribuir nos caminhos que o 71 

usuário queira seguir. Para contribuir em relação às dúvidas apresentadas, o Sr. Matheus contribui com 72 

informações solicitadas por um representante de empresa, sobre a divulgação de vagas dentro do sistema, o 73 

qual ainda não é possível, mas o INAMARE contribui fazendo manualmente a seleção dos que estão dentro dos 74 

critérios apresentados, preferencialmente em relação à idade e escolaridade solicitada, sem custo algum, e 75 

posteriormente, a Diretoria do INAMARE aprovando novas adequações, o sistema poderá oferecer este 76 

serviço para que a própria empresa possa manuseá-lo, mas provavelmente haverá um custo para as empresas 77 

parceiras. Em seguida, o Sr. Humberto agradece a presença do Sr. Cléber e direciona aos Informes Gerais, 78 

onde a Sra. Bete Neves do NRE (Núcleo Regional de Educação) apresentou os Cursos Técnicos oferecidos por 79 

eles e solicitou contribuição dos aqui presentes, de forma a divulga-los. E ainda, aproveitou para parabenizar o 80 

excelente trabalho apresentado pela PROMEC junto aos seus aprendizes, destacando que as escolas públicas, 81 

muitas delas, estão com seus prédios depredados, mas sempre estão presentes os professores, a quadra 82 
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esportiva, as salas de aula..., a espera dos jovens que queiram ocupar este espaço, e é pensando nesta 83 

situação que foram criados tais cursos, ofertados para os alunos dentro das escolas, mas não conseguem 84 

formar turmas e por isso pedem a colaboração para divulgação, aproveitando ainda, para aproximar as 85 

empresas às escolas públicas. O Sr. Humberto completa ainda, que o governo não permite que tais cursos 86 

sejam divulgados pela telecomunicação. Encerrado este assunto, o Sr. Humberto destaca ainda, dentro dos 87 

Informes Gerais, que a próxima Reunião do Fórum, referente ao mês 08/2016, será alterada para a segunda 88 

semana do mês, como experiência e possibilidades de alteração permanente, pois a representante da 89 

Instituição Bom Pastor, Sra. Edna, que nesta nova gestão está concorrendo ao cargo de Secretaria Adjunta 90 

neste Fórum, também ocupa o cargo de Conselheira do CEDCA / PR – Conselho Estadual dos Direitos da 91 

Criança e do Adolescente – e as reuniões referentes a este Conselho acontecem em Curitiba na terceira 92 

semana de cada mês, coincidindo e impedindo-a de participar com a do Fórum. Assim sendo, a próxima 93 

reunião será dia 10 de agosto (quarta-feira), às 14:00, neste mesmo local. Sem mais a reunião foi encerrada às 94 

15:54, para dar inicio a Eleição / Biênio 2016 – 2018. 95 










