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Aos 7° (sétimo) dia do mês de dezembro do ano de 2010 (dois mil e dez), às 1 

08hs30min (oito horas e trinta minutos), na sala de reunião do CENSE, reuniu-se a 2 

equipe que compõe o Fórum de Aprendizagem de Maringá e convidados. Conforme 3 

lista de presença datada de 07.12.2010 (sete de dezembro de dois mil e dez), para 4 

reunião ordinária, estavam presentes todos os membros titulares que compõe o 5 

Fórum. A reunião foi conduzida pelo Sr. Fernando, do MTE, que em primeiro lugar 6 

colocou a ata em tela para revisão e aprovação final, após toda analise a ata teve 7 

sua aprovação por unanimidade. A pauta: 1) Foi analisado o relatório de atividades 8 

onze itens para verificar o desempenho das atividades. 2) Seminário de 9 

Aprendizagem a ser realizado em 2011. Primeiramente foi tratado o relatório de 10 

atividades: 1. Revisão Ficha Cadastral – item em análise do fórum para os 11 

casos de empresas privadas (membros votantes e membros não 12 

votantes); definido o critério de analise sendo: difere e não difere 13 

restando revisão física no formato do documento. 2 Preencher e 14 

encaminhar Ficha Cadastral dos representantes de entidades, 15 

empresas/organizações ao Fórum de Aprendizagem; ainda restam 16 

instituições que não protocolaram a entrega, uma delas é o CENSE, qual o 17 

secretário do fórum ficou de encaminhar a ficha via e-mail; 3 Encaminhar 18 

sugestões para LOGO do Fórum de Aprendizagem, item concluído e o logo 19 

apresentado pela instituição Lar Rebouças aprovado na presente reunião;20 

4 Estudo da análise feita pela Comissão 1 do Fórum: Sr. Cláudio e 21 

Silvana, sobre o fator idade x escolaridade; por ausência dos membros na 22 

reunião, o item será mantido para as próximas reuniões; 5 Divulgar Curso 23 

de soldador e torneiro mecânico do SENAI-CTM; o item foi encaminhado e 24 

está tendo sua divulgação pelo secretário do fórum, 6 Divulgar Esqueleto 25 

Projeto aprendizagem desenvolvida pelo MTE e MPT para discussão das 26 

entidades (passar por e-mail a última versão do projeto e seus anexos). 27 
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Ficou da Dr. (a) Neli encaminhar para o Sr. Fernando para que possa fazer 28 

analise final do projeto que será encaminhado avia e-mail a todos e 29 

também será publicado na pagina do fórum. 7 Visita ao CENSE – divulgar 30 

(e-mail) aos membros do Fórum com o endereço e detalhamento (mapa) 31 

do local da próxima reunião no CENSE, item concluído reunião realizada 32 

na instituição; 8 Encaminhar ofício as entidades, sobre parceria entre 33 

SENAI entidades do Curso Português/matemática, para que entidades 34 

mensurem o publico e juntos formatar o trabalho; item cumprido onde os 35 

ofícios foram feitos pela Dr.(a) Neli e será encaminhado cópia desta 36 

documentação ao SENAI para que o mesmo possa vir a fazer o contato e 37 

a devida apresentação do projeto as entidades; 9 Distribuição de CD curso 38 

português/Matemática as entidades item cumprido, sendo a distribuição 39 

do CD juntamente com o oficio. Item concluído distribuição realizada 40 

juntamente com o ofício encaminhado pelo MPT. 10 Entidades devem 41 

apresentar demanda quanto a quantificação e qualificações de quais 42 

cursos serão feitos em 2011 ao MPT para planejamentos; até o presente 43 

momento não concluído por todas as entidades; sendo encaminhado e-44 

mail do secretário do fórum para lembrar a instituição da importância de 45 

apresentar o planejamento ao fórum. 11 Capacitação do Fórum para 46 

melhor atuação – todos devem passar sugestões de temas ou 47 

profissionais, não ocorrerão sugestões específicas, mas ao segundo item 48 

da pauta já inicia uma melhor capacitação dos membros. 12 finalização da 49 

triagem quanto a demanda de menor e jovens aprendiz em Maringá, Item 50 

em faze de conclusão final no MPT para o encaminhamento ao MTE, para 51 

finalização. Sobre o Item 1 da pauta, o Seminário 2011, ficou definido que 52 

na próxima reunião serão discutidos os detalhes, ficando no momento 53 

definido a data mês de maio de 2011 e também aberto para que os que 54 
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queiram fazer parte da comissão organizadora do seminário se inscrevam. 55 

Após os trabalhos do fórum o senhor Ricardo do CENSE, que fez um 56 

detalhamento do trabalho da instituição, fez a entrega de material a todos 57 

os presentes e deu inicio a visita orientada, onde foi possível visualizar os 58 

trabalhos, a equipe, as casas, as salas de aulas, o ginásio de esportes, a 59 

capela, item importante colocado pelo senhor Ricardo foi sobre a doação 60 

de GIBI e revistas que a instituição está aberta a receber, pois os menores 61 

da instituição gostam de ler e seria importante essa doação a instituição. 62 

Também foi analisado que o laboratório de informática da instituição não 63 

tem os computadores para o desenvolvimento de atividades, que já há 64 

instalação de seis pontos, mas o local tem capacidade para oito 65 

equipamentos. A Sr.a Dalva do SENAC fez um convite a todos a participar 66 

da formatura de 50 alunos, que é muito importante para todos. Para 67 

finalizar as atividades, reuniram-se todos os membros novamente na sala 68 

de reunião e foi desejado a todos que tenham boas festas, programado o 69 

retorno para fevereiro de 2011. A próxima reunião será no Centro Social 70 

Marista 71 

Maringá/PR no dia 15/02/2011 às 8h30’, fone (44) 32653131, Contato Taise e-mail 72 

ricardo@secj.pr.gov.br . Eu Jorge Pedro da Cruz Santo, secretário do Fórum de 73 

Aprendizagem de Maringá lavro, assino e dou fé a presente ata juntamente com os 74 

coordenadores presentes.75 

mailto:ricardo@secj.pr.gov.br
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Nome Instituição Aprovação Correção 

Alessandra E Oliveira CENSE   

    

Dalva Zingante Ramos Pires SENAC   

Elizandreia Goldini Schulz SENAI – Maringá   

Fernando Sillos Jr MTE   

Helen Camila da Silva SESI – Maringá   

Humberto Exaltação Jesuíno Esc. Lar Prof. Laura   

Jorge Pedro da Cruz Santos SSET    

Juliana F. L. Egger Alcoopar   

Julianna Guimarães Gabana    

Livia de A Leite SENAI Maringá – CTM   

Luiz Carlos Guerra SENAI Maringá – CTM   

Neli Andonini MPT   

Renata A Vanjura Sapanos Trizotti SENAI – Maringá   

Sonia Ines M. Ribeiro Lar Esc da cç de mgá   

    

Valeria da Rocha Louders    

Ricardo Peres da Costa CENSE   
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