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Às oito horas e trinta minutos  do dia 15 de março de 2011 no auditório do CTM Maringá foi 

realizada a reunião ordinária do Fórum de Aprendizagem de Maringá,  conforme lista de 

presença em anexo, com a presença de todos Coordenadores; ausente o Secretário, 

justificadamente, o qual foi substituído pelo suplente, Sérgio Marega. A reunião foi presidida 

pelo Coordenador, Sr. Fernando de Syllos Junior  (M.T.E.), o qual inicialmente pediu a todos 

que se apresentassem,  haja vista a presença de novos integrantes, fazendo em seguida a leitura 

da ata da reunião de 15.02.11, a qual colocada em votação foi aprovada a unanimidade. Como 

não houve sugestão de pauta para a presente reunião, o Sr. Fernando (M.T.E.) discorreu sobre os 

temas pendentes e/ou que não foram totalmente esclarecidos, como segue:  1) REUNIÃO 

ENTRE MPT/M.T.E./SISTEMA “S” - que em reunião  realizada em 22.02.11 no MPT foi  

apresentado o resultado final do dimensionamento das cotas aprendizagem de Maringá, 

totalizando uma estimativa de 2.870 cotas livres; sob o seu ponto de vista, em decorrência da 

experiência dos cursos de aprendizagem já desenvolvidos, deve-se trabalhar com uma 

estimativa de 1800 a 2000 cotas, pois em alguns segmentos serão necessários a criação de 

cursos novos ou a instalação de oficinas protegidas, se a empresa pretender contratar 

adolescentes aprendizes;   foi passado pelo mesmo ao MPT a relação das Empresas com as 

respectivas cotas, extraídas do dimensionamento automático do M.T.E., dados esses que serão 

repassados ao Sistema “S”  para que possam apresentar a estimativa de cursos para 2011 e 2012, 

conforme deliberado na reunião;   2) PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS 

COTAS LIVRES DE APRENDIZAGEM E CURSOS DE APRENDIZAGEM:   o Sr. 

Fernando (M.T.E.) lembrou aos presentes que a inserção voluntária de aprendizes nas Empresas 

nunca funcionou; todas as cotas aprendizagem até agora somente foram implementadas, tendo 

em vista as notificações e acompanhamentos do M.T.E. e do MPT; no entanto, como já 

mencionado na reunião anterior, ambos os órgãos perderam seus auxiliares nas atividades 

relativas a aprendizagem, pelo que na atualidade não tem contingente  de pessoal para implantar 

e fazer o acompanhamento de todo o trabalho que tal implementação gerará; nesse ano, este está 

com 60% de suas metas voltadas para aprendizagem, pelo que poderá voltar a notificar as 

empresas para contratação, o que estava sendo feito pelo MPT nos últimos dois anos; para tanto, 

precisa de um prazo médio de 30 a 60 dias para operacionalizar as contratações;  assim, reitera  

que se volte a analisar a questão da alocação de recursos humanos para o Fórum de 

Aprendizagem e para auxiliar o M.T.E., com vistas a auxiliar o processo de implantação das 

cotas;  o Sr. Humberto (Laura Rebouças) mencionou que na reunião anterior, o MPT ficou de 

intimar a SASC  e a entidade para entabular tratativas para cessão de funcionário para auxiliar o 

M.T.E. e o MPT nesta tarefa; a Dra. Neli informou que a reunião não foi agendada porque o 

MPT já conta com dois servidores cedidos, o que inviabiliza pedido de novas cessões e que a 

eventual cessão para o M.T.E. deverá ser solicitada por aquele órgão, não podendo o MPT 

intervir nessa questão;  a Dra Neli (MPT) sugeriu que se verifique junto ao 

SINDIMETAL/Curitiba e FIEP  o modelo ali utilizado, quanto ao auxílio prestado ao Fórum de 

Aprendizagem de Curitiba, mediante a disponibilização de funcionária que ali atua; pela Dra. 

Neli (MPT)  foi colocado  que é imprescindível para o avanço dos trabalhos, que o “Sistema S” 

apresente a estimativa de seus cursos para 2011 e 2012, levando-se em consideração o número 

de cotas ainda livres, o número de cotas para cada segmento e dos cursos a serem criados, quais 

destes farão sozinhos e quais farão em parceria com as ONGs, com vistas a realizar o 

cronograma de implantação das cotas de Maringá; somente após a apresentação pelo Sistema 
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“S” de seus dados é que se poderá operacionalizar a reunião com as ONGS  e finalizar o 

planejamento; Sr. Guerra (SENAI/CTM) pediu um prazo até 31.03.11 para que o sistema “S”  

apresente os dados solicitados na reunião do dia 22.02.11  no MPT, com o que concordaram o 

Sr. Fernando (M.T.E.) e a Dra. Neli (MPT); para tanto, o Secretário, deverá expedir ofício aos 

demais integrantes do Sistema “S” que não estão presentes na reunião, para que apresentem tais 

documentos no mesmo prazo;  o Sr. Fernando (M.T.E.) e a Dra. Neli ( MPT) solicitaram que as 

Ong”s informem com antecedência mínima de 60 dias o início de novas turmas de 

aprendizagem, bem como o desligamento de algum aprendiz, para fins de lançamento na 

planilha de acompanhamento dos cursos de aprendizagem e para que possam operacionalizar as 

notificações das empresas recalcitrantes;  Sr. Guerra (SENAI/CTM) alertou que quando está 

terminando uma turma,  há dificuldades de reposição de imediato, o que está fazendo as 

Empresas se aproveitarem da situação, vindo a pedir as mesmas declaração que não há 

aprendizes a disposição;  tal afirmação foi corroborada por todas as ONGs presentes; Sr Cláudio 

(SENAI/Educação) disse que na área de eletricidades é muito difícil a inserção de adolescentes 

aprendizes,  pois a maior demanda esta na área de manutenção,   onde se torna necessária a 

colocação de aprendizes maiores de 18 anos;  hoje teria condições de colocação de até 90 

aprendizes maiores de idade nesse setor;   outro seguimento que poderia atender é  na industria 

da alimentação,  principalmente em abatedouros, sendo que no entanto faltam alunos nesse 

segmento;  relembra que tem curso aberto há um ano para determinado frigorífico de aves e não 

consegui formar a turma até agora; Sr. Guerra (SENAI/CTM) questionou como fazer com os 

novos projetos,  se ainda devem ser protocolados no MPT ou daqui por diante no M.T.E., sendo 

respondido pela Dra. Neli (MPT) que continuem enviando os projetos ao MPT e ao M.T.E.;  Sr. 

Humberto (Laura Rebouças)  reivindicou uma padronização de projetos,   ficando o Fórum 

encarregada desta padronização; o Sr. Fernando (MTE) alegou que é impossível  essa 

padronização solicitada, vez que cada Empresa tem suas preferências sobre as contratações,  

ficando por conta das entidades fazer a padronização por seguimentos,  convocando assim as 

Entidades a debaterem o assunto,  principalmente as Entidades ausentes, quais sejam  LAR 

ESCOLA ,  ABEC/CESOMAR e APAE;  pelos presentes foi argumentado que para cada curso 

seria possível uma padronização, principalmente de carga horária, para não criar disparidades na 

mesma empresa em relação a aprendizes oriundos de diversos agentes formadores; o tema 

deverá ser melhor debatido na próxima reunião com a presença de todas as ONGS;  o Sr. 

Humberto (Laura Rebouças)  também informou que está com uma Turma de Mecânica Diesel 

aberta e que ainda faltam alguns alunos para serem contratados; Dra. Neli (MPT) informou que 

irá informar a entidade, por e-mail, empresa que está com 11 cotas em aberto e que é desse 

setor;  diante desse exemplo concreto pontua a necessidade de planejamento da implantação de 

cursos e acompanhamento das cotas, mediante a criação de uma central de informações no 

Fórum, ou seja, a formação de uma rede de informações;   Dra. Neli (MPT) reiterou a 

solicitação para que sejam convidados a participar do Fórum os Sindicatos patronais e 

representantes da Coordenação Sindical,  a ACIM, o Conselho do Trabalho; pelo Secretário foi 

dito que encaminhou e-mail a ACIM e outras entidades para a presente reunião, no entanto não 

há representantes dos mesmos presente; Sra.  Taís (Fundação Isis Bruder) reafirmou que o 

objetivo do fórum é elaborar projetos juntos,  e que esta havendo pouca participação, pois as 

pessoas estão vindo mais para ouvir, necessitando uma doação maior,  e que o programa de 

aprendizagem passa ser de responsabilidade do fórum e não exclusivamente do MPT e do 



 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE APRENDIZAGEM-MARINGÁ 

 

 3 

M.T.E. como ocorreu até agora;  o Fórum de Aprendizagem deverá funcionar como uma 

Central de Distribuição de Vagas de Aprendizagem e uma Central de Distribuição do 

Conhecimento; tendo em vista outras atividades comunica sua substituição na Comissão 

Organizadora do Seminário sobre Aprendizagem pelo Sr. André Ricardo Socio,  também da 

Fundação Isis Bruder;  Sr Claudio do SENAI informou que seria necessário distribuir uma 

cartilha às Empresas,  e que deveríamos implantar o  modelo que é feito em Curitiba, qual seja, 

em cada reunião do fórum seria apreciado 1 ou 2 itens sobre questionamentos acerca da 

aprendizagem; a sugestão aprovada a unanimidade, tendo sido escolhido para a próxima reunião 

os temas: carga horária e licenças (gestante, saúde, serviços militar, etc); a Dra. Neli (MPT) 

apontou a falta de divulgação do Fórum de Aprendizagem de Maringá, o que precisa ser 

acentuado para que as empresas passem a participar; a representante do SINDIMETAL/MGA se 

propôs a realizar a divulgação do Fórum nas 45 empresas ligadas ao referido sindicato; as 

ONGs e o Sistema “S” devem se encarregar de divulgar a existência e finalidade do Fórum 

junto as empresas que contratam aprendizes de seus cursos;  o Sr. Guerra (SENAI/CTM) 

sugeriu que as reuniões do Fórum ficassem em local único,  para facilitar a vinda os 

participantes, ficando deste modo o local pré-determinado,  ficando assim, escolhido o 

auditório do SENAI/CTM para as próximas 3 (três) reuniões nos dias 26.04.2011,  

17.05.2011 e 21.06.2011, todas ás 8h30; o Secretário deverá desde já implantar tais dados na 

página do Fórum, relembrando a todos o local de consulta (www.prt9.mpt.gov.br – Fórum de 

Aprendizagem de Maringá)  ficando ainda deliberado que todas as ONG’S  sistema “S” e 

Entidades sejam convidadas a participarem na próxima reunião do Fórum;  o Sr. Fernando 

(M.T.E.) informou a todos que a reunião da Comissão Organizadora do Seminário que será 

realizado pelo Fórum de Aprendizagem de Maringá , em 09.06.11 será realizada ao final da 

presente reunião, reiterando a todos a solicitação para que encaminhem até o final desta semana 

eventuais sugestões para a formatação do evento;  Dra. Neli (MPT) solicitou aos presentes que 

haja um efetivo apoio de todos os integrantes do Fórum para a realização do Seminário, 

independente de estarem na Comissão Organizadora;  nada mais reunião encerrada as 10h30 
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