
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE APRENDIZAGEM - MARINGÁ 

Dra. Neli Andonini (MPT) Sr. Fernando Syllos Junior (MTE)  
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Ao 20º (vigésimo) dia do mês de setembro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 8 1 

horas e 30 minutos, na Sala de Reuniões do SENAI/CTM, localizado na Rua José C. 2 

Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em Maringá - PR, reuniram-se em Assembléia 3 

Ordinária Mensal os titulares que integram o Fórum de Aprendizagem de Maringá e 4 

convidados, conforme lista de presença anexa. 1- Dando início à reunião o Sr. 5 

Fernando Syllos Jr leu a ATA da reunião anterior (16/08/2011), momento em que, 6 

após serem feitas as correções devidas a mesma foi aprovada por unanimidade. 2- 7 

Prosseguindo, a Dra. Neli Andonini ressaltou que o Projeto Modelo apresentado na 8 

reunião do dia 16 de agosto não é obrigatório, servindo como sugestão para as 9 

instituições formadoras, porém no Projeto Modelo estão os requisitos mínimos a 10 

serem cumpridos num projeto de aprendizagem. 3- O Sr. Fernando Syllos Jr sugeriu 11 

que seja incluído no Projeto a "reciclagem" do aprendiz, para os casos de não 12 

adaptação, ou seja, o adolescente receberá auxílio, tanto da instituição formadora, 13 

quanto da empresa parceira, no período em que será executado o processo para 14 

sua readaptação. 4- O Sr. Fernando e a Dra. Neli lembraram os presentes que, 15 

conforme termo de compromisso firmado com o MPT, a entidade deverá encaminhar 16 

de dois a três aprendizes por vaga, para ser selecionado pelo empregador, e o 17 

mesmo terá que expressar sua decisão em até 24 horas após a entrevista. Neste 18 

momento alguns membros do Fórum se manifestaram e pediram para que esse 19 

prazo fosse dilatado para, no máximo, 48 horas, sendo aprovado por todos, ficando 20 

como sugestão para que isso seja incluído no Projeto. 5- Na seqüência a Dra. Neli 21 

colocou para discussão a dificuldade, registrada na última reunião, de se obter as 22 

Avaliações dos Aprendizes feita pelos Colégios. A Dra. Neli informou que tratou 23 

desse assunto com o Núcleo Regional de Educação há quatro anos atrás, porém, 24 

diante do exposto, irá fazer nova audiência com o Núcleo Regional de Educação 25 

para esclarecer e exigir o cumprimento por parte dos colégios do que determina a 26 

Lei. A Dra. Neli alertou as instituições formadoras para que facilitem e agilizem o 27 

recebimento das Avaliações feitas pelos Colégios, podendo ser "por escrito", "via 28 

fax", "por e-mail", "formulário", etc. 6- A Dra. Neli solicitou as instituições formadoras 29 
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que informem ao MPT e MTE quais cursos estão em andamento, assim como a 30 

relação dos aprendizes, de forma a efetivar o acompanhamento real da 31 

aprendizagem. 7- O Sr. Fernando ressaltou que as instituições deverão desenvolver 32 

seus Projetos de forma planejada, devendo registrá-los no MTE em Brasília antes de 33 

iniciar seus cursos, com antecedência de 60 dias, sendo o ideal que anteceda 90 34 

dias, pois o MTE só irá agir no sentido da busca ativa de vagas após o registro no 35 

site. A Dra. Neli lembrou que também há necessidade do registro dos Projetos no 36 

CMDCA, com antecedência. 8- A Dra. Neli ressaltou a importância de se fazer uma 37 

boa seleção dos candidatos a aprendizes, minimizando assim os casos de 38 

inadaptabilidade, o que vem ocasionando rescisão antecipada de contrato. Outro 39 

caso citado é o momento em que a instituição formadora encaminha o aprendiz para 40 

ser entrevistado pelo empregador, há necessidade de se fazer previamente uma 41 

verificação do perfil do aprendiz, pois quanto mais adequado à vaga disponibilizada 42 

maior será a garantia de sucesso no processo da aprendizagem. 9- Com relação a 43 

postura do Conselho Tutelar Zona Sul,  conforme relatado na ATA da reunião 44 

anterior, que invocou o Artigo 90 do ECA para não participar das reuniões do Fórum, 45 

a Dra. Neli manifestou discordância, dizendo que, conforme determina a Lei o 46 

Conselho Tutelar tem a obrigação de atuar junto à aprendizagem. O mesmo ocorre 47 

em relação ao CMDCA, portanto ambos serão convocados ao MPT para audiência 48 

de esclarecimento. 10- A Dra. Neli propôs que se realize outra capacitação para as 49 

instituições formadoras, o que foi aceito por todos os membros do Fórum. O convite 50 

será exclusivo para as instituições formadoras, devendo ser estendido para as 51 

instituições da região. 11- A Dra. Neli informou que nos meses de setembro e 52 

outubro o MPT estará realizando audiências com empresas do setor do comércio, 53 

incluídos os hotéis, supermercados e hospitais, o que definirá a abertura de novas 54 

turmas. 12- O Sr. Fernando e a Dra. Neli abriram discussão para a pauta, não 55 

vencida, das reuniões anteriores: JORNADA DE TRABALHO. Foi esclarecido que a 56 

Jornada de Trabalho Diária é de SEIS HORAS para quem estiver cursando o Ensino 57 

Fundamental e de OITO HORAS, desde que nelas esteja incluído as Atividades 58 

Teóricas, não podendo ter oito horas diárias de Atividades Práticas. O Sr. Humberto 59 
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questionou se nos casos de recesso na instituição formadora, ou no Sistema S 60 

parceiro, a empresa poderá reduzir o Salário Mensal do aprendiz. A Dra. Neli 61 

esclareceu que a princípio não poderia haver recesso ou paralisações nos Projetos 62 

de Aprendizagem, exceto o caso previsto das férias. A interpretação da legislação é 63 

que os casos de recesso sejam considerados como licença remunerada. O Sr. 64 

Fernando sugeriu que nos registros da admissão do aprendiz, o empregador informe 65 

o salário mensal, não por hora, facilitando o cálculo do salário nos casos de recesso. 66 

Houve consenso entre a Dra. Neli e o Sr. Fernando sobre a Jornada de Trabalho 67 

Diária, quando houver somente o desenvolvimento de Atividades Práticas na 68 

empresa empregadora, por motivo de recesso na instituição formadora, 69 

independente do aprendiz estar cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental, o 70 

período máximo de exercício laboral será de SEIS HORAS. Caso no contrato tenha 71 

sido registrada a Jornada de Trabalho Diária de OITO HORAS, a empresa terá que 72 

considerar as DUAS HORAS restantes como licença remunerada, não podendo 73 

proceder o desconto, mesmo no caso do horista. 13-  Em seguida a Dra. Neli pediu 74 

as instituições formadoras que reavaliassem os Projetos envolvendo adolescentes 75 

aprendizes, pois algumas empresas estão reclamando que é muito pouco tempo ter 76 

o aprendiz na empresa por somente dois dias na semana. Destacou que o que deve 77 

ser priorizado é o adolescente. Houve consenso entre os presentes sobre a 78 

formatação dos Projetos dirigidos para os adolescentes, que deve diferenciar 79 

daqueles destinados a atender aos jovens, entre 18 e 24 anos, preservando-se no 80 

primeiro caso, a Jornada de Trabalho Semanal de no máximo 24 horas e a Jornada 81 

de Trabalho Diária de no máximo 4 horas. O Sr. Fernando ressaltou que é 82 

importante fazer com que a aprendizagem seja viável para os dois lados, instituição 83 

formadora e empresa empregadora. O Sr. Humberto destacou que as reuniões, 84 

realizadas na sua instituição, com as empresas parceiras saneou qualquer tipo de 85 

inconformidade em relação a distribuição dos dias em que são desenvolvidas as 86 

Atividades Teóricas e Atividades Práticas, disse que esse é um caminho para 87 

reforçar os interesses que deverão ser comuns. A Dra. Neli pediu que as instituições 88 

formadoras enviem suas sugestões por e-mail. 14- O representante da ACIM, Sr. 89 
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Marcos, colocou-se a disposição do Fórum e propôs fazer a intermediação entre as 90 

empresas, assim como elaborar pesquisa junto as empresas para determinar o nível 91 

de satisfação em relação à Jornada de Trabalho Semanal. A Sra. Fabrícia, do 92 

SENAC, sugeriu que as empresas empregadoras fossem premiadas, reforçando a 93 

dedicação e compreensão daquelas empresas que são realmente parceiras. A Dra. 94 

Neli sugeriu a ACIM que crie um SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 95 

APRENDIZAGEM, para identificar as empresas que cumprirem a Lei da 96 

Aprendizagem como parceiras da aprendizagem, premiando com o marketing social 97 

àquelas que cumprirem os requisitos. Os critérios serão elaborados pelo Fórum, 98 

assim como as informações sobre as empresas que são parceira nos Projetos da 99 

Aprendizagem também serão fornecidas pelo Fórum. O Sr. Marcos destacou a 100 

importância da interação entre as empresas e os membros do Fórum, deixando claro 101 

que os indicadores mostrarão os benefícios da implantação da aprendizagem 102 

quando se tornarem parceiras. O Sr. Fernando discorreu sobre a importância do 103 

trabalho de conscientização junto às empresas. Solicitou a ACIM uma resposta para 104 

a próxima reunião do Fórum, referindo-se a "premiação", com o SELO, para as 105 

empresas parceiras. 15- A Dra. Neli lembrou que as instituições formadoras deverão 106 

ter firmeza no cumprimento da Lei, quanto àqueles aprendizes que não tem 107 

comprometimento com o Projeto, que as instituições estão constantemente 108 

construindo sua reputação, devendo levar isso em consideração. 16- A Dra. Neli 109 

levou para discussão a alteração no regimento interno quanto a duração da reunião 110 

do Fórum, sendo deliberado entre os presentes que a reunião do Fórum tenha sua 111 

duração ampliada para DUAS HORAS. 17- A Dra. Neli pediu para que fosse incluída 112 

na pauta da próxima reunião a discussão sobre o "custeio dos Projetos". 18- A Dra. 113 

Neli informou que o CIEE está desenvolvendo projetos de aprendizagem, porém não 114 

está comparecendo a nossas reuniões. 19- O Sr. Guerra e o Sr. Cláudio, do SENAI, 115 

discorreram sobre a dificuldade em se conseguir candidatos, acima de 18 anos, para 116 

os cursos de aprendizagem. O Sr. Fernando, a Dra. Neli e a Sra. Taís se reportaram 117 

ao mercado de trabalho e aos objetivos do Programa da Aprendizagem, elucidando 118 

sobre o porquê do comportamento dos jovens em relação aos cursos de 119 
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especialização e de aprendizagem. 20- A Dra. Neli pediu para que entre na pauta da 120 

próxima reunião a discussão sobre o Seguro Desemprego dirigido aos jovens com 121 

idade entre 18 e 23 anos, devendo a Agência do Trabalhador encaminhar os jovens 122 

que tenham direito ao Seguro para os cursos de aprendizagem. Deverá ser feito 123 

convite ao Sr. Maurílio Mangolin, gerente da Agência do Trabalhador, para que 124 

participe da próxima reunião do Fórum. 21- Foi deliberado que as próximas 125 

reuniões sejam realizadas às 8 horas e 30 minutos, no dia 18/10/2011, no 126 

SENAI/CTM; no dia 08/11/2011, no Salão de Reuniões do MPT e no dia 127 

06/12/2011, no SENAI/CTM. Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 10 128 

horas e 35 minutos.  129 

LISTA DE PRESENÇA 

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 

André Ricardo Sócio Fundação Isis Bruder 30261517 / arsocio@hotmail.com 

Antônio Carlos Biasi TCCC 32211026 / depes@tccc.com.br 

Ariadne Mesquita de Carvalho Solabia Biotecnologia 32608000 / acarvalho@solabia.com.br 

Cláudio Alves Batista SENAI Maringá 32185613 / claudio.batista@pr.senai.br 

Dayane F. Silva ACIM 30259675 / desenvolvimento@acim.com.br 

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

Elizandréia Goldini Schulz SENAI Maringá 32185612 / elizandreia.schulz@pr.senai.br 

Fabiana M. Bohn Lottermamm TCCC 32211029 / fabiana@tccc.com.br 

Fabrícia Luciana Machado SENAC 32626765 / fabricia_luciana@hotmail.com 

Fernando Syllos Jr. MTE 39014330 / fernando.syllos@mte.gov.br 

Gisele Cristina M. Soares Visolux 30274019 / gisele@visolux.com.br 

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

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

Luiz Petruf Alumínio Perfileve 30271919 / rh2@perfileve.com.br 

Marco Antônio Silva Jr. ACIM 30294188 / juridico@alvotreinamentos.com.br 

Natalie Jacinto Borba Polinutri Alimentos S/A 33662100 / natalie.borba@polinutri.com.br 

Neli Andonini MPT 32261484 / prt9.mgaaprendizagem@mpt.gov.br 

Neusa Maria Mulato Recanto Paula Carolina 36224415 / neusamulato@hotmail.com 

Pricila Tereza Basso Lins de Vasconcelos 32685546 / linssociall@gmail.com 
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Renata A. V. Sapanós Trizotti SENAI Maringá 32185617 / renata.trizotti@pr.senai.br 

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

Shirley Aparecida de Jesus Centro Social Marista sajesus@marista.org.br 

Solange Gil de Azevedo Usina Sta. Terezinha 32181865 / solangegil@usacucar.com.br 

Tais Seratto Barrizon Fundação Isis Bruder 30261517 / fundacao@fundacaoisisbruder.org.br 

Zélia Aparecida Serralho Patrulha Mirim 36224415 / zeliaroveron@hotmail.com 
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