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Aos 16° (décimo sexto) dia do mês de novembro do ano de 2010 (dois mil e dez), às 1 

08hr45min (oito horas e quarenta e cinco minutos), no auditório do SENAI, reuniu-se 2 

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

Conforme lista de presença datada de 16/11/2010, para reunião ordinária, estavam 4 

presentes todos os membros titulares que compõe o Fórum. A reunião foi conduzida 5 

pela Sr (a) Tais, da Fundação Isis Bruder, que colocou em votação a aprovação da 6 

ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Foi lembrado o critério de 7 

aprovação da ata, primeiramente encaminhamento por e-mail pelo secretário, que 8 

aguardará as considerações e/ou aprovação via e-mail. Foi acertado o tramite das 9 

próximas atas: na primeira semana após a reunião, o secretário deverá encaminhar 10 

a ata a todos os membros presentes e não presentes, na segunda semana após a 11 

reunião os presentes podem fazer a considerações e aprovação via e-mail, na 12 

terceira semana o secretário encaminhará a ata com seu texto final. O secretário do 13 

Fórum, Sr. Jorge solicitou que todos devem se pronunciar quanto ao recebimento da 14 

ata, pois seu e-mail não tem sistema de aviso de recebimento. Quanto às Pautas 15 

houve duas sugestões: 1) È a padronização do projeto de aprendizagem : será 16 

encaminhada pelo MPT/MTE 2) sugestão encaminha da pelo MPT. sobre a LOGO 17 

do fórum, foram apresentadas a todos a logo sugerida pelo MPT e aberto o último 18 

prazo para apresentação e aprovação que vai até o dia 30 (trinta) de novembro de 19 

2010. Assim, todos devem encaminhar as sugestões ao e-mail da secretaria do 20 

fórum, onde no dia 07.12.2010 (sete de dezembro de dois mil e dez) será feita a 21 

votação e aprovação. Com relação às fichas cadastrais, algumas já foram entregues 22 

no MPT e outras duas ao secretário nessa reunião do dia 16.11.2010 (dezesseis de 23 

novembro de dois mil e dez). Foi prorrogada a entrega das fichas para 24 

cadastramento no fórum até o dia 30 (trinta) de novembro, com entrega no MPT. A 25 

ficha atual sofrerá a primeira revisão e apresentado a todos após revisão. Quanto a 26 

padronização dos projetos teve muitas opiniões: O Sr. Cláudio do SENAI falou sobre 27 

a importância da padronização devido às mudanças ocorridas no perfil do usuário , 28 

esclareceu que até o ano de 2003 (dois mil e três), ou seja, nos 67 anos de 29 

existência do SENAI Paraná, teve menos evasão que nos últimos 5 anos, e que 30 

comentários de empresários, que já foram alunos do SENAI ou que utilizam mão-de-31 
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obra formada por essa instituição dizem: “no meu tempo não era assim”. Os 32 

comentários do Sr. Cláudio é que, com o avanço da legislação, os alunos estão 33 

tendo liberdade e a instituição fica sem poder para ação nas brechas usadas pelos 34 

alunos, sendo: poder faltar até 25% em aulas, e outras. O Sr. Humberto da Escola 35 

Laura Rebouças comentou que está ocorrendo uma mudança social, que isso tudo 36 

que está acontecendo no cenário social pode levar alguns anos para que possamos 37 

compreender e nos adaptar. Comentou ainda que há empresas que querem mudar 38 

os projetos aprovados e que não considera válida a intenção. A Sra. Dalva do 39 

SENAC esclareceu que sistematizou algumas ações de trabalho, fazendo dois 40 

encontros teóricos semanais e o restante é pratico e vai aguardar os resultados, 41 

para posterior análise dos prós e os contras. Quanto ao encaminhamento dos 42 

aprendizes, as instituições foram esclarecidas que devem encaminhar para 43 

entrevista no máximo dois candidatos por vaga, evitando que a empresa faça 44 

entrevistas além das necessárias e acabam não contratando nenhum, por isso é 45 

importante que a instituição tenha o perfil de seus aprendizes bem como da 46 

empresa/vaga para o sucesso das colocações, que poderá resultar na efetivação. 47 

Diante de tudo acima exposto foi apresentado pelos membros da mesa, Dra Neli e o 48 

Sr. Fernando que há um projeto padrão que foi formatado em 2003 e será 49 

disponibilizado na página do fórum, cuja base contempla toda legislação pertinente 50 

do Ministério do Trabalho e Emprego e outras. Os projetos que seguiram este 51 

modelo não tiveram problemas, pois, seguiram toda estrutura correta. Seus anexos 52 

têm formatado os contratos existem  instituições que têm mudado algumas 53 

clausulas/itens, contratos etc. o que tem acarretado em vários problemas, Os 54 

projetos, para terem validade,  devem ser aprovados via internet por Brasília e não 55 

mais é analisado pelo MTE de Maringá. Foi levantada a possibilidade de qualificação 56 

dos membros do fórum, onde todos devem encaminhar sugestões à secretaria do 57 

fórum para discussão nas próximas reuniões. Para facilitar o trabalho será 58 

disponibilizado na pagina do fórum o esqueleto do projeto, 59 

http://www.prt9.mpt.gov.br/forum/forum_aprendizagem_maringa/index.html. Foi 60 

solicitado ao senhor Ricardo do CENSE sobre a proposta de qualificação dos 61 

membros do fórum, que havia sido acertado na ultima reunião, o qual colocou que 62 

http://www.prt9.mpt.gov.br/forum/forum_aprendizagem_maringa/index.html
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existem vários temas propostos, no entanto iniciou convidando a todos para que a 63 

próxima reunião do fórum fosse realizada na sede do CENSE em Maringá, sendo 64 

esta a melhor forma para que ocorra a quebra de paradigmas que possam existir, 65 

pois tratam-se de jovens que estão em cumprimento de medidas sócio educativas e 66 

que após a reunião poderia ser apresentada às instalações da instituição, proposta 67 

que foi aceita por todos, Em um segundo momento pode ser qualificados 68 

teoricamente, de acordo com que for melhor, uma qualificação superficial ou mais 69 

complexa que dependendo da escolha, a carga horária pode varia de 4 (quatro) a 16 70 

(dezesseis) horas. O Senhor Ricardo encaminhará o croqui de como chegar à 71 

instituição. A Srª Tais solicitou ao Sr. Cláudio uma posição dos trabalhos da primeira 72 

comissão trabalho X escolaridade. O mesmo encaminhará via e-mail para a 73 

secretaria do Fórum para que todos possam analisar melhor e discutir na próxima 74 

reunião e possível encaminhamentos aos Fóruns Regional e Nacional ainda este 75 

ano. Foi esclarecido que a falta de base escolar tem dificultado os avanços nos 76 

cursos e que muitas vezes a instituição precisa ministrar cursos preparatórios para 77 

os alunos que ingressarão nos cursos para equilibrar o conhecimento dos alunos e 78 

nivelar ao conteúdo do curso a ser aplicado e que nos atuais cursos a turma tem tido 79 

médias extremamente baixas, dificultando todo o trabalho a ser realizado.  Houve 80 

uma proposta do Senhor Claudio do SENAI para todas as instituições presentes e o 81 

fórum, em que o SENAI fará uma doação de CDs de 60 horas aula com conteúdos 82 

de português e matemática, através do Fórum e as instituições presentes repassem 83 

aos seus usuários e o Senai aplique as horas aula teóricas nas instituições. O 84 

SENAI ainda disponibilizará professores para um “aulão” tanto de português como 85 

de matemática para todos os alunos das instituições, com os devidos 86 

agendamentos, objetivando que os mesmo tenham condições de concorrer no 87 

processo seletivo dos novos cursos de aprendizagem do SENAI no início do ano de 88 

2011, precisamente mês de maio. A proposta das aulas sugeridas é: para 2ª 89 

(segunda) semana de fevereiro até o dia 30 (trinta) de abril sendo divididas em aulas 90 

presenciais com 4 (quatro) aulas de português e 8 aulas  de matemática. Segundo o 91 

Sr. Cláudio, hoje há uma falta de pessoal para cursos de algumas áreas industriais, 92 

pois, os alunos que possuem melhor preparo para ingressar não querem fazer, pois 93 
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pretendem continuar os estudos e até fazer uma faculdade. Os alunos que precisam 94 

e querem fazer alguns cursos na área industrial estão sem condições de 95 

acompanhar as disciplinas do curso devido à baixa escolaridade. A Dra Neli fará 96 

ofícios as entidades formalizando essa parceria, tanto as entidades de Maringá 97 

como das cidades vizinhas Sarandi, Marialva e etc. Também solicitou que as 98 

entidades passem o plano de trabalho de 2011 para que o MPT tenha uma 99 

perspectiva das entidades, cursos a serem oferecidos e número de vagas. O senhor 100 

Fernando disse que está faltando apenas 30% do levantamento de cotas para 101 

Maringá. O senhor Guerra do SENAI CTM encaminhará e-mail com dados para 102 

divulgação das turmas que iniciarão e que ele está com um projeto de escolher os 5 103 

(cinco) melhores alunos do curso administrativo da entidade para ser ingressado nos 104 

cursos de Aprendizagem do SENAI CTM. Enquanto existe excesso de inscrições no 105 

SENAI Maringá, falta inscritos no SENAI Maringá - CTM.  A próxima reunião será no 106 

CENSE saída para Campo Mourão 107 

Maringá/PR no dia 07/12/2010 às 8h30’, fone (44) 32185612 Ricardo e-mail 108 

ricardo@secj.pr.gov.br ou Alessandra fone (44) 32185612 109 

alessandraeoliveira@secj.pr.gov.br .  110 

Eu Jorge Pedro da Cruz Santo, secretário do Fórum de Aprendizagem de Maringá 111 

lavro, assino e dou fé a presente ata juntamente com os coordenadores presentes.112 

mailto:ricardo@secj.pr.gov.br
mailto:32185612%20alessandraeoliveira@secj.pr.gov.br
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Nome Instituição Aprovação Correção 

Alessandra E Oliveira CENSE   

Claudio Alves Batista SENAI   

Dalva Zingante Ramos Pires SENAC   

Elizandreia Goldini Schulz SENAI – Maringá   

Fernando Sillos Jr MTE   

Helen Camila da Silva SESI – Maringá   

Humberto Exaltação Jesuino 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   

Tais Saratto Barrizon Fundação Isis Bruder   

Valeria da Rocha Louders    

Ricardo Peres da Costa CENSE   

 

  


