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Ao 16º (décimo sexto) dia do mês de agosto do ano de 2011 (dois mil e onze), às 9 1 

horas, na Sala de Reuniões do SENAI/CTM, localizado na Rua José C. Aguiar, nº 2 

361, Jardim Leblon, em Maringá - PR, reuniram-se em Assembléia Ordinária Mensal 3 

os titulares que integram o Fórum de Aprendizagem de Maringá e convidados, 4 

conforme lista de presença anexa. Em virtude da ausência do Sr. Fernando Syllos 5 

Jr, do MTE, e da Dra. Neli Andonini, do MPT, o Sr. Guerra e o Sr. Humberto 6 

solicitaram aos presentes que se manifestassem sobre a possibilidade de se realizar 7 

esta reunião. Todos de acordo, foi sugerido como pauta: 1- Aprovação da ATA da 8 

reunião do dia 19/07/2011; 2- Apresentação e aprovação do MODELO do Projeto 9 

proposto pela Comissão responsável pela PADRONIZAÇÃO do curso de Auxiliar 10 

Administrativo e 3- Informes. Sendo aceito pelos presentes. O Sr. Humberto 11 

destacou que a Dra. Neli estaria de licença neste período, motivo de sua ausência, e 12 

que o Sr. André e a Sra. Thaís, da Fundação Isis Bruder, também comunicaram que 13 

não poderiam estar presentes por terem reunião administrativa na entidade no 14 

mesmo horário. Na sequência, passou-se para o (1º) primeiro assunto da pauta, 15 

realizando-se a leitura integral da ATA da reunião anterior, momento em que foi 16 

pedido àqueles que participaram daquela reunião para sugerirem alterações. 17 

Colocado para deliberação, a ATA foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 18 

passou-se para o (2º) segundo assunto da pauta, sendo apresentado pelo Sr. 19 

Humberto o resultado do estudo feito pela Comissão responsável por propor a 20 

padronização do Projeto que conterá o curso de Auxiliar Administrativo. Lembrando 21 

que esta Comissão teve representantes de todos os integrantes desse Fórum, 22 

constituído por seis entidades e do Sistema S participaram os representantes do 23 

SENAC e SENAI. Em primeiro lugar o Sr. Humberto apresentou a estrutura básica 24 

necessária para se registrar um Projeto, comentando todos os itens a serem 25 

desenvolvidos, inclusive seus anexos, constituídos por: I- contrato a ser celebrado 26 

entre as entidades e as empresas parceiras; II- contratos a serem celebrados entre 27 

as empresas parceiras e os aprendizes; III- Formulário de Avaliação do Aprendiz; IV- 28 

Formulário de Avaliação da Família; V- Formulário de Avaliação do Colégio e VI 29 
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Formulário de Avaliação do Empregador. Logo após foi  apresentado um dos 30 

Projetos do curso de Auxiliar Administrativo e de Produção Industrial desenvolvido 31 

pela Escola Profissionalizante Professora Laura Rebouças de Abreu, em parceria 32 

com o SENAI/CTM, momento em que foram enfatizados os itens 11 - 33 

METODOLOGIA e 13 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO, sendo 34 

ponderado que a proposta metodológica estabelece, como base, um cronograma 35 

descritivo de todas as ações a serem empreendidas no curso e que o cronograma 36 

de execução não é apenas um calendário, mas sim uma amostra sintética da 37 

proposta metodológica. Dessa forma o Projeto transcende seu objetivo inicial 38 

tornando-se um manual a ser consultado pelos responsáveis de sua execução: 39 

Entidade, Empresa Parceira e Sistema S, eliminando a maioria das dúvidas 40 

suscitadas pelos empregadores. O Sr. Humberto ressaltou a importância das 41 

reuniões e das visitas à empresa, à família e ao colégio. Que o acompanhamento 42 

proposto no Projeto acarreta grande estafa na equipe técnica, mas que são medidas 43 

necessárias para se obter o melhor resultado, tornando o Projeto factível. Neste 44 

momento abriu-se para a participação dos presentes, que declararam estar com 45 

dificuldades para acompanhar o desempenho e frequência do aprendiz no ensino 46 

regular, pois os colégios estão demorando muito para dar retorno das avaliações de 47 

seus alunos. O Sr. Humberto respondeu que a sua equipe técnica tem insistido na 48 

cobrança feita aos colégios, via email e telefone, e quando não obtém resultado faz 49 

visita ao colégio. Após serem feitas todas as considerações, o Sr. Humberto 50 

disponibilizou o MODELO do Projeto, assim como o Projeto do curso desenvolvido 51 

pela Escola Laura Rebouças, para que sejam acessados através do site da 52 

Procuradoria do Trabalho, em seguida colocou-se para que os presentes 53 

deliberassem sobre a proposta apresentada, ratificando o trabalho realizado pela 54 

Comissão. A Sra. Pricila sugeriu que a elaboração dos Projetos de forma idêntica ao 55 

Modelo proposto não fosse obrigatória. O Sr. Humberto voltou a frisar que o 56 

MODELO de Projeto apresentado deverá ser adaptado a realidade de cada entidade 57 

e Sistema S, porém os dispositivos contidos no Projeto que prescrevem a Jornada 58 

de Trabalho Semanal e a Base de Cálculo para o Salário Mensal, deveriam ser 59 
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preservados, pois isto foi fruto das discussões em 2010. Disse ainda que o Projeto 60 

proposto contempla a  previsão da maioria das situações problemas e das ações a 61 

serem implantadas e executadas pelas Entidades, Empresas e Sistema S, mas que 62 

o modelo proposto continuaria sendo configurado como sugestão facilitadora para os 63 

técnicos responsáveis pela elaboração de Projetos, cujo intento é o da 64 

padronização. Todos concordaram que a base de cálculo prescrita em Lei e a 65 

Jornada de Trabalho Semanal de 20 ou 24 horas não deverão sofrer alterações. O 66 

MODELO de Projeto proposto foi aprovado por unanimidade, ressalvando-se o 67 

destaque feito por solicitação da Sra. Pricila, devendo ser enviado para a Dra. Neli e 68 

para o Sr. Fernando. Passou-se para o (3º) terceiro assunto: Informes. A Sra. 69 

Sandra, do Lar Escola, informou que participou de uma reunião no Conselho Tutelar 70 

Zona Sul, juntamente com a equipe técnica do Centro Social Marista e da Escola 71 

Laura Rebouças. Nesta reunião, que teve a duração aproximadamente de duas 72 

horas, os técnicos dessas entidades esclareceram os conselheiros sobre o que é o 73 

Programa Adolescente/Jovem Aprendiz, sendo que o Sr. Humberto cobrou a 74 

presença dos conselheiros nas reuniões do Fórum da Aprendizagem, porém o Sr. 75 

Vandré apontou o Art. 90 do ECA, respondendo que não há necessidade, nem 76 

obrigatoriedade para isso, e que o excesso de compromissos e reuniões impedem 77 

que os mesmos participem de todas as atividades para as quais são convidados. O 78 

Conselheiro Vandré propôs que fosse criada uma CENTRAL DE VAGAS para 79 

facilitar o encaminhamento dos adolescentes e jovens por eles atendidos. Foi-nos 80 

dito ainda que essa CENTRAL DE VAGAS poderia ter sede na Agência do 81 

Trabalhador. O Sr. Humberto relatou que discorreu sobre a inviabilidade de se ter 82 

uma CENTRAL DE VAGAS na Agência do Trabalhador, que a mesma teria que ser 83 

sediada no MPT ou no MTE, devido a necessidade do acompanhamento dos 84 

processos e das notificações. Que todos os integrantes do Fórum reconhecem a 85 

necessidade de uma CENTRAL DE VAGAS, que esta discussão faz parte das 86 

nossas reuniões e que é uma de nossas reivindicações, que estamos trabalhando 87 

para fazer sua implantação. O Conselheiro Vandré encerrou a reunião dizendo que 88 

irá dirigir essa solicitação ao MPT. O Sr. Guerra lembrou os presentes que a próxima 89 
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reunião se dará neste mesmo local, dia 20 de setembro, às 8 horas e 30 minutos. 90 

Sem mais considerações a fazer, a reunião foi encerrada às 10 horas e 15 minutos. 91 

  92 

Nome Instituição Fone/Email 

Alessandra Elvira de Oliveira CENSE Maringá 32256762 / 

alessandraeoliveira@secj.pr.gov.br 

Ana Cristina da Silva Sindimetal 3293-6720 / 

anacristina@sindimetalmaringa.com.br 

Carla Beatriz Bernardi Machado APAE Maringá 32274128 / secretaria@apaemaringa.org.br 

Edilaine Custódio Ferreira Esc. Laura Rebouças 3901-2209 / aprendiz.laura@yaho.com.br 

Fabrícia Luciana Machado SENAC 32626765 / fabricia_luciana@hotmail.com 

Humberto Exaltação Jesuino Escola Laura Rebouças 39011765 / aprendiz.laura@yahoo.com.br 

Jaqueline R. Godoy Recco Lingerie 21016257 / rh@recco.com.br 

Josiane Sunelaitis Recco Lingerie 21016257 / rh@recco.com.br 

Juliana F. R. Egger Alcopar 32252929 / juridico@alcopar.org.br 

Lais Silva Queiroz Andrian / Bom Dia 30261370 / keila@andrian.com.br 

lais@andrian.com.br 

Lívia de A. Leite SENAI/CTM 32935709 / livia.leite@pr.senai.br 

Luiz Carlos Guerra SENAI/CTM 32936700 / luiz.guerra@pr.senai.br 

Márcia de Barros T. da Silva Catamarã Engª 302654X  / administrativo@catamara.eng.br 

Pricila Tereza Basso Lins de Vasconcelos 32685546 / linssociall@gmail.com 

Renata A. V. Sapanós Trizotti SENAI Maringá 32185617 / renata.trizotti@pr.senai.br 

Sandra R. de Almeida Tavares Lar Escola da Criança 32273030 / aprendiz@larescola.org.br 
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