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No décimo sexto dia do mês de março do ano dois mil e dezesseis, às 14 horas e 10 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 4 

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

Laura Rebouças de Abreu e Sr. Matheus Florencio Rodrigues, representante do INAMARE. Antes de dar início 6 

efetivo às atividades, o Sr. Cláudio, representante do SENAI CTM, desculpou-se pela alocação de todos em 7 

sala de aula pois o auditório estava sendo utilizado por um grupo de trabalho pela disponibilidade de “wi-fi”. 8 

Em seguida, a coordenadora temporária retomou a palavra, dando boas vindas a todos ali presentes e 9 

destacando a presença de um grupo 25 aprendizes presentes nesta reunião, da turma de Mecânica Diesel da 10 

parceria SENAT e Laura Rebouças. Na sequência, solicitou a apresentação dos presentes e a leitura da Ata do 11 

mês de Fevereiro, que após correções textuais, foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site 12 

do Fórum da Aprendizagem - http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas. Em ato contínuo, a Sra. 13 

Carla direcionou ao primeiro assunto sugerido em pauta: 1º) Plano de Trabalho 2016: Aconteceu no dia 11 14 

de março, na nova sede da APAE, uma reunião com as Instituições formadoras em aprendizagem, onde foi 15 

proposto pela Coordenação e Secretaria do Fórum a retomada das Comissões de Trabalhos, conforme 16 

regimento interno e com o objetivo de obter melhores resultados práticos das ações. Diante dos assuntos 17 

apontados, foram constituídas três comissões de trabalho: 1. Revisão dos Relatórios de Acompanhamento, 18 

2. Desenvolvimento Conjunto dos Projetos da Câmara de Educação do CODEM e 3. Discussão de Diretrizes 19 

para a Pré-Aprendizagem. Cada comissão foi composta de 05 a 07 representantes. Em seguida o Sr. 20 

Matheus apresentou a composição de cada comissão, destacando que alguns nomes ainda estão em 21 

vermelho para confirmação posterior. Em continuidade, a Sra. Carla ressalta que duas das comissões já estão 22 

com a primeira reunião agendada, a da Pré- Aprendizagem para o dia 08 de abril e a da Revisão dos 23 

Relatórios, para o dia 15 de abril. O Sr. Matheus explicou ainda que a formação de comissão conjunta com o 24 

CODEM tem como objetivo viabilizar dois projetos importantes: 1º) “Conscientização do empresariado 25 

acerca da serviência da Aprendizagem Profissional enquanto instrumento de capacitação profissional de 26 

mão-de-obra jovem”; 2º)  “Conscientização dos jovens acerca das profissões e carreiras de áreas profissionais 27 

e técnicas disponíveis nos diversos segmentos (indústria, comércio, serviços, construção civil, entre outros) e 28 

que possuem maior receptividade no mercado de trabalho”, nesta envolvendo a participação do 29 

empresariado na atração de jovens à áreas historicamente com dificuldades no cumprimento de cota. A Sra. 30 

Valkiria, representante da Câmara de Educação do CODEM, parabenizou o Fórum pela iniciativa da 31 

constituição de Comissão, o que garantirá envolvimento direto do Fórum com esta iniciativa.  Em 32 

continuidade a exposição do Plano de Trabalho 2016, a Sra. Carla destacou que neste ano acontecerá eleição 33 

dos membros que compõem a Coordenação Temporária e a Secretaria do Fórum para o biênio 2016-2018, e 34 

caso haja interesse de concorrerem, as instituições de aprendizagem profissional poderão estar se 35 

candidatando até Junho/2016. O Fórum da Aprendizagem reitera seu posicionamento que a participação em 36 

Mostras de Profissões de faculdades e universidades não alcança objetivos específicos, razão pela qual 37 

registra-se que há interesse do Fórum em realizar evento próprio, como uma “Mostra da Aprendizagem”, 38 

em espaços com grande circulação de pessoas, como a Praça Raposo Tavares, no centro de Maringá, com a 39 

finalidade de esclarecer o funcionamento dos Programas de Adolescente e Jovem Aprendiz. Outra ação 40 
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apontada na reunião interna e incluída no Plano de Trabalho refere-se a Capacitações para as Entidades com 41 

objetivo de formular projetos e programas de aprendizagem, com a contribuição direta da equipe técnica do 42 

INAMARE. Em seguida, a Coordenação do Fórum oportunizou às empresas e instituições presentes que 43 

contribuíssem, até o fim da reunião ou mesmo por e-mail, com as seguintes informações: - Temas a serem 44 

apresentados na Reunião do Fórum de Aprendizagem; - Dificuldades encontradas no Programa de 45 

Aprendizagem; - Pontos positivos da Aprendizagem. Logo após, a Sra. Dayane Goes, representante do CREAS 46 

Socioeducativo, se manifestou sugerindo que se abordasse como tema a Aprendizagem para adolescentes 47 

usuários do Sistema Socioeducativo em conjunto grupo com NEDDIJ e CENSE. Os Srs. Humberto e Matheus 48 

ressaltaram a necessidade de um debate mais profundo sobre a Aprendizagem para jovens do 49 

Socioeducativo.  Ainda com a palavra, o Sr. Humberto lembrou que as Instituições se comprometeram a 50 

encaminhar as informações para compilação da previsão de cursos para o primeiro semestre de 2016 e 51 

apresentou como modelo à outras Instituições, planilha da Escola Profissionalizante Laura Rebouças onde 52 

consta a relação de aprendizes entre 2006 a 2016, totalizando 930 aprendizes, com previsão de 225 somente 53 

para 2016, havendo possibilidades de formação de mais turmas. Sobre a motivação da presença de 54 

aprendizes na reunião do Fórum, a Coordenadora Temporária passou a palavra ao Sr. João Vitor Cruzoletto, 55 

Mestre em Sociologia e que está prestando consultoria ao INAMARE, o qual enfatiza que o espaço do Fórum 56 

deve ser acessível a todos os envolvidos com a Aprendizagem, inclusive os próprios aprendizes, a fim de 57 

garantir que estes exercitem sua consciência cidadã e protagonismo. Ainda sobre a participação dos 58 

aprendizes, pontuou-se que não há ainda consenso como seria, mas que há sugestões de representação de 59 

um aprendiz de um respectivo programa, turma ou instituição formadora em que estão inseridos. Em ato 60 

contínuo, o Sr. Humberto informou sobre a turma de aprendizes presentes, ressaltando que esta turma de 61 

Mecânica Diesel possui 03 (três) aprendizas, não sendo, portanto, restrita a aprendizes do sexo masculino, 62 

demonstrando que as limitações e preconceitos, como em razão de gênero, devem ser superadas. Na 63 

sequência, convidou 02 (dois) aprendizes Isac Antônio Estevam Júnior e Patrick Estevam Miquelete, os quais 64 

desenvolvem atividade prática nas empresas Jaloto e Cordiolli, respectivamente, para relatarem suas 65 

percepções e experiências do Programa de Aprendizagem. Diante das ponderações e perguntas feitas pelos 66 

presentes, como Sra. Vera (SEST/SENAT), Sra. Cora (Complexo de Atendimento a Família Infância e 67 

Juventude de Paranacity) e Sra. Andressa (Lar Escola da Criança), os jovens destacaram possibilidades de 68 

trabalho e de profissionalização na área em que estão inseridos, aliada a experiência em uma empresa e 69 

possibilidades de contratação efetiva. Em seguida, antes de passar para o segundo assunto de pauta, a Sra. 70 

Carla informou que as instituições formadoras possuem espaço para apresentarem os cursos previstos. 2º) 71 

Apresentação de Programas para o 1º Semestre de 2016: Sr. Matheus, esclareceu que pelo acúmulo de 72 

trabalho no Instituto não foi possível compilar os cursos a serem iniciados no primeiro semestre, 73 

desculpando com os presentes e comprometendo a apresentar a previsão na próxima reunião. Passou-se 74 

então ao terceiro e último assunto: 3º) Situação do Site do Fórum: O Sr. Matheus informou que existem 02 75 

(dois) sites, o do Fórum de Aprendizagem e o do INAMARE, e que como ambos são responsabilidade do 76 

Instituto, torna-se inviável o custeio de domínio próprio para o Fórum e alimentação de conteúdos. Assim, a 77 

proposta é que apenas o site do INAMARE seja mantido com a incorporação do conteúdo do site do Fórum 78 

nesta página, com identificação adequada, situação que facilitaria a alimentação de conteúdos e sua 79 

concentração em um só local. Diante desta exposição, levou-se a deliberação dos presentes que, aprovaram 80 

a extinção do site do Fórum e inclusão de seu conteúdo no site do INAMARE, com devida identificação. O Sr. 81 
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Cristiano do CIEE destaca que existe a possibilidade das empresas divulgarem as oportunidades de vagas 82 

pelo site. Ainda sobre o assunto, Sr. Matheus reitera que o INAMARE tem a disposição suas redes sociais 83 

para que as empresas divulguem as vagas de aprendizagem e informa que o SGA está em processo de 84 

atualização, para possibilitar que os cadastros de interessados sejam mais completos e que as buscas 85 

atendam os critérios estabelecidos. Retomando a questão do atendimento socioeducativo, foi proposto 86 

pelos representantes do Fórum da Aprendizagem a criação de Comissão de Trabalho, com objetivo de 87 

melhor discutir a complexidade e a necessidade de conciliar aspectos da aprendizagem e do cumprimento 88 

de medida socioeducativa, com composição conjunta do INAMARE, Escola Laura Rebouças, CREAS 89 

Socieducativo, Gerência da Proteção Social Especial, CENSE e NEDDIJ, com o posterior contato por e-mail 90 

para agendamento da reunião. Sem mais, a Coordenadora agradece a participação de todos e finaliza esta 91 

reunião às 15 horas e 29 minutos. 92 












