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Ao 17° (décimo sétimo) dia do mês de maio do ano de 2011 (dois mil e onze), às 1 

08hs 30min. (oito horas e trinta minutos), no auditório do SENAI/CTM, reuniu-se para 2 

reunião ordinária a equipe que compõe o Fórum de Aprendizagem de Maringá e 3 

convidados, conforme lista de presença datada de 17.05.2011, presentes membros 4 

titulares que compõe o Fórum. Com a ausência justificada do Sr.(o) Fernando de 5 

Syllos, a reunião foi conduzida pela Sr.(a) Taís que solicitou a todos uma breve 6 

apresentação dos participantes. Estavam presente 17 (dezessete) pessoas, na 7 

seqüência foi colocado que o tema a ser esclarecido nesta data pelo MTE ou MPT,  8 

Jornada de Trabalho e Licença Saúde ficando para próxima reunião os 9 

esclarecimentos, foi tratado sobre o seminário do dia 09 de junho de 2011, onde a 10 

Dr.(a) Neli apresentou o folder a todos os presentes, bem como foi aberto a 11 

comissão organizadora do evento a situação atual do trabalho, ex: gravações nas 12 

instituições, sistema S, Quase de Sucesso, as gravações que terão duração de 13 

3`minutos, iniciando na próxima sexta feira na fundação Isis Bruther.  A Sr.(a) Dalva 14 

comentou que no primeiro minuto seria importante apresentação geral da instituição, 15 

citando ações, cursos, e os frutos dos trabalhos, Em relação aos convites a Dr.(a) 16 

Neli já  os encaminhou via e-mail, com a relação da empresas que devem receber o 17 

convite, ficando de cada ONG refazer e-mail para não haver duplicidade de convites, 18 

o Senhor Humberto apresentou a ata da primeira reunião das ONGs, e Sistema S 19 

que objetivou a padronização do manual de aprendizagem, que ficou do secretário 20 

encaminhar a ata da reunião da ONG para publicação no site do fórum, ficou 21 

agendado para o dia 14/06/2011 a próxima reunião da comissão de padronização de 22 

projetos. A Dr.(a) Neli solicitou a todas as entidades que apresentem O QUE estão 23 

Fazendo atualmente OU O QUE querem fazer para 2011 e O QUE já está aprovado 24 

para 2011. A Sr.(a) Tais solicitou um breve comentário de todos sobre 1 ano de 25 

trabalho do fórum, e ficaram registrados alguns comentários; o Sr. Humberto 26 

esclarece que com o uso do contrato formulado pelo MPT e MTE, reduziram as 27 

reclamações, pois das empresas , Hospital Paraná esta contente e já houve até 28 
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efetivação no quadro de funcionários, quanto à redução no tempo de duração do 29 

curso, foi esclarecido que infelizmente é impossível maior redução devido às 815 30 

horas de curso que tem que ser cumpridas; que as reuniões estão sendo produtivas, 31 

claras, que convites para as reuniões também chegam pela alcoopar, que houve 32 

aproximação entre as entidades e os MTE e MPT; que as reuniões servem para 33 

esclarecimento duvidas que há mais segurança para apresentação do projeto as 34 

empresas; importância de antecipar as discussões para novos temas, que houve 35 

novas parcerias após a inicio dos trabalhos do fórum; que estamos contribuindo com 36 

a formação de uma melhor sociedade; que a inclusão de menores há possibilidade 37 

de transferência de conhecimento e abrir novas oportunidades, pois falta mão de 38 

obra qualificada; que as entidades podem se ver hoje sem concorrência; que os 39 

deficientes também podem ser aprendizes; que no segundo ano devemos ousar 40 

mais; que os sindicatos possam se aproximar mais e contribuir na representação da 41 

categoria; melhor divulgação dos trabalhos; será solicitado maior representatividade 42 

da entidades de classe, talvez possamos criar comissões para atividade com 43 

divulgação etc,; pois é possível ver os resultados melhores, como já podemos ver da 44 

comissão organizadora do seminário, que a entidades estão muito bem com o 45 

trabalho que vem fazendo. 46 

A próxima reunião será no SENAI/CTM 47 

Maringá/PR no dia 21/05/2011 às 8h30’, fone (44) 32936700, Contato Guerra – 48 

Próximo ao hospital Municipal, na rua José Correa de Aguiar 361.. Eu Jorge Pedro 49 

da Cruz Santo, secretário do Fórum de Aprendizagem de Maringá, lavro, assino e 50 

dou fé a presente ata juntamente com os coordenadores presentes.51 
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Nome Instituição Aprovação Correção 

Adriano Soares Oliveira Hospital Parana   

Alessandra E Oliveira CENSE   

Carla Beatriz BErnardi APAE   

Dalva Zingante Ramos Pires SENAC   

Denise F H Tormeno PTM Maringa   

Edilaine Custódio Ferreira Esc. Laura Rebouça   

Efigência Teles Lins de Vasconcelos   

Efigênia Teles Estagiária Uningá   

Elizandreia Goldini Schulz SENAI – Maringá   

Gisele C M Soares Visolux   

Humberto Exaltação Jesuíno Esc. Lar Prof. Laura   

Jorge Pedro da Cruz Santos SSET    

Liliana Vicentim Hospital Parana   

Livia de A Leite SENAI Maringá – CTM   

Neli Andonini MPT   

Pedro Lira Neto Cocamar   

Renata A Vanjura Sapanos Trizotti SENAI – Maringá   

Sandra Regina de Almeida Soares Lar Escola da Criança   
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Tais Cristiane Pellizer Serra Viapar   

Tais Serrato Barizon Fundação Isis Bruder   

Valeria Cristina da Costa APAE   

  


