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No vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e quatorze, às 8 horas e 37 minutos, no auditório 1 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Campus Maringá, situada na Avenida Duque de 2 

Caxias, nº. 1020 - Zona 7, CEP 87020-025, reuniram-se os integrantes do Fórum da Aprendizagem de Maringá e 3 

Região e convidados, conforme lista de presença anexa. Compuseram a mesa para organização dos trabalhos, 4 

Srta. Juliana Sato, representante da Procuradoria do Trabalho 9ª Região – PTM Maringá, Sra. Carla Beatriz 5 

Bernardi Machado, representante da APAE de Maringá, Sra. Cilena Dias Silveira, representando a Escola 6 

Profissionalizante Profª Laura Rebouças de Abreu, Sr. Matheus Florencio Rodrigues e Sra. Sandra Regina de 7 

Almeida Tavares, ambos representando o INAMARE. O Sr. Fernando de Syllos Junior, representante do 8 

Ministério do Trabalho e Emprego – GTRE/Mgá, justificou sua ausência pois está afastado de suas atividades 9 

por razões médicas. A coordenadora temporária iniciou dando boas vindas à todos e solicitou que se 10 

apresentassem. Na sequência, passou-se para a leitura e revisão da Ata do Setembro/2014, que após 11 

correções, foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do Fórum da Aprendizagem - 12 

http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas. Em ato contínuo, prosseguiu-se com os assuntos da pauta: 1º 13 

Carga horária dos aprendizes na empresa e no curso: pelo assessor jurídico do INAMARE foi elaborada a 14 

ap ese tação Co side ações so e a Jo ada de T a alho do Ap e diz , desta a do os li ites legais da 15 

jornada de trabalho, que os programas de aprendizagem devem atender a carga horária mínima e 16 

proporcionalidade entre carga teórica e prática prevista na Portaria nº. 723/2012 do M.T.E e ainda deliberação 17 

do Fórum de Aprendizagem e Região de Setembro/2011 de que os programas voltados para os jovens 18 

menores de 18 anos deveriam limitar-se a 4 horas diárias. Sra. Juliana Sato frisou ainda que o contrato de 19 

aprendizagem é um tipo de contrato a prazo determinado, formalizado por escrito, e que o modelo 20 

disseminado entre as instituições formadoras que integram Fórum possui previsão expressa dos dias da 21 

semana, horário e tempo de jornada, de modo que a empresa deve observar se não existe conflito com o 22 

período escolar do aprendiz; pontuou que, apesar ausência de previsão legal expressa, o ideal é que as 23 

atividades práticas e teóricas dos aprendizes ocorram no mesmo período; esclareceu a diferença entre 24 

jornada e horário de trabalho, sendo que é admitida variação da segunda, dependendo da atividade 25 

econômica. O Sr. Luiz Carlos Guerra, representando o Instituto SENAI de Tecnologia e Metal Mecânica 26 

questionou sobre atestados médicos, que levam ao não desconto do dia de salário do aprendiz, mas se tal 27 

falta deve ser abonada do curso teórico. Iniciada discussão, surgiram indagações sobre o desvirtuamento dos 28 

atestados médicos e seus reflexos no contrato de trabalho, como pontuaram o Sr. Luís Petruf e a Sra. Jaqueline 29 

representando, respectivamente, as empresas Alumínios Perfileve e Recco Confecções. A Sra. Fabrícia e a Sra. 30 

Andressa, respectivamente, representantes do SENAC Maringá e o Lar Escola da Criança, destacaram a 31 

importância das empresas efetuarem o desconto dos aprendizes que se ausentam injustificadamente nas 32 

aulas do Programa de Aprendizagem. A fim de esclarecer, a Coordenação do Fórum ressaltou que a 33 

comunicação entre as empresas e instituições formadoras é imprescindível, visando assim detectar se 34 

eve tuais asos de atestados ex essivos  de o e  de má-fé dos aprendizes, e se assim for há reflexo na sua 35 

avaliação na empresa, situação que se persistir, poderá acarretar no desligamento do aprendiz por 36 

desempenho insuficiente. O Sr. Guerra informou que irá consultar o departamento jurídico do SENAI para 37 

uniformizar o posicionamento local. 2º Feedback da divulgação junto ao Tiro de Guerra: A Sra. Cilena, da 38 

Escola Profissionalizante Profª. Laura Rebouças de Abreu, informou que o Sr. Humberto participou de todos os 39 

dias e que não pode comparecer a esta reunião. A Coordenadora Temporária do Fórum, por seu turno, expôs 40 

os resultados nesta participação: daqueles que estavam na seleção do Tiro de Guerra, 90% já trabalhavam, 41 
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20% não trabalhavam com carteira assinada, 40% já tinham ouvido falar da aprendizagem, constatou-se todos 42 

os dias que de 3 a 6 jovens demonstraram interesse pelo curso de Auxiliar de Mecânica a Diesel e que de 3 a 5 43 

jovens declararam que já estavam inseridos na aprendizagem, apurou-se que a maioria havia concluído  ou 44 

estava cursando o ensino médio . A Sra. Edna, representante da Comunidade Bom Pastor de Nova Esperança, 45 

informou que a entidade fez trabalho semelhante em seu município sede, através da exposição e distribuição 46 

de folhetos. O Sr. Luiz Carlos Guerra destacou que grande parte dos jovens que estão no Tiro de Guerra estão 47 

cursando o ensino superior, o que impede seu ingresso nos programas de aprendizagem. 3º Participação de 48 

Representantes de Maringá no Fórum Regional do Paraná: Foi informado que a Sra. Carla, representando o 49 

Fórum da Aprendizagem e o Sr. Matheus, representando o INAMARE participarão da reunião do Fórum de 50 

Aprendizagem do Paraná, em 17 de Novembro de 2014, com finalidade de apresentar o trabalho realizado em 51 

Maringá, num primeiro momento e posteriormente, para expor dificuldades que não podem ser solucionadas 52 

em âmbito local. 4º Assuntos Gerais (Dr. Ronildo Bergamo dos Santos – Novo Procurador; RPC na Praça  e 53 

Mostra de Profissões – UNICESUMAR – 14/11): A Sra. Juliana Sato proferiu a respeito do novo Procurador Dr. 54 

Ronildo Bergamo dos Santos, que veio do Município de Umuarama no intuito de ocupar a 3ª vaga na PTM 55 

Maringá, em contribuição de suas atividades junto ao Dr. Fábio e a Dra. Liana; Em relação a participação da 56 

e uipe té i a do INAMARE o eve to RPC a P aça , ealizado o dia 18 de outu o, o esta io a e to do 57 

Shopping Cidade, a Sr. Sandra relatou que apesar do tempo quente e baixa procura, o resultado foi válido. 58 

Ainda com a palavra, a Sr. Sandra comentou sobre a possibilidade de participação dos membros do Fórum de 59 

Aprendizagem, representantes das Entidades Qualificadoras e Formadoras, e representantes do INAMARE, na 60 

Mostra de Profissões da UNICESUMAR, prevista para acontecer no dia 14 de novembro de 2014, das 08:00 às 61 

22:00, no mesmo espaço cedido em anos anteriores, aguardando somente um retorno por parte dos 62 

organizadores, e diante de uma resposta afirmativa, se comprometeu a entrar em contato com todos, para 63 

que se organizem de acordo. Discutidos os assuntos previstos em pauta, a presidente encaminha para o fim a 64 

reunião, destacando que a próxima será realizada no dia 18/11/2014 (3ª feira), às 8 horas e 30 minutos, na 65 

sala de eventos do SENAI CTM, Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon (próximo ao Hospital 66 

Municipal), encerrando esta às 10 horas e 25 minutos. 67 








