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No décimo quinto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às 14 horas, no recinto da Sala de 1 

Reuniões do SENAI Maringá CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em 2 

Maringá-PR, reuniram-se em Assembleia Ordinária mensal os integrantes do Fórum de Aprendizagem de 3 

Maringá e Região e convidados, conforme listas de presença anexa. Compuseram a mesa para coordenar os 4 

trabalhos o representante do INAMARE, Dr. Matheus Florêncio Rodrigues e a representante da APAE, Sra. 5 

Carla Beatriz Bernardi, e para secretariar, o representante da ESCOLA LAURA REBOUÇAS, Sr. Humberto 6 

Exaltação Jesuino, sendo que as representantes da instituição BOM PASTOR justificaram sua ausência. O 7 

Coordenador temporário, Dr. Matheus, iniciou dando boas vindas a todos e solicitou que se apresentassem.  8 

Ato contínuo fez a leitura da Ata da reunião de 09/11/2016 e após serem feitas as alterações indicadas pelos 9 

presentes foi aprovada por unanimidade. A partir deste momento passou-se para os ASSUNTOS DE PAUTA: 10 

PRIMEIRO ASSUNTO: Considerações sobre o CONAP, edição de janeiro/2017 - Encaminhado pelo Auditor 11 

Fiscal, Sr. Fernando de Syllos Junior. O Dr. Matheus, utilizando datashow, fez a apresentação das referências 12 

legais, dissertando sobre a criação do Cadastro Nacional de Programas da Aprendizagem Profissional. Disse 13 

que todos os programas/cursos devem estar registrados na Plataforma On Line da Juventude Web. Apontou 14 

que consta no CONAP, o cadastro dos programas/cursos do SENAI, SENAC, SENAT, SESCOOP e SENAR, a 15 

relação dos Arcos Ocupacionais além da descrição, de cada Programa, das atividades a serem capacitadas e 16 

desenvolvidas, o CBO, a carga horária de cada programa/curso, os Projetos Especiais pelo formato da “Cota 17 

Social”, a relação dos cursos das Secretarias da Educação do CE. Em relação questão da Aprendizagem 18 

Profissional no Estado do Paraná, o assessor jurídico do INAMARE destacou que a Ação Civil Pública, movida 19 

pelo MPT, em razão da não-contratação de 700 adolescentes e jovens do sistema socioeducativo como 20 

aprendizes, por órgãos da administração pública estadual, já foi sentenciada e determinou a contratação 21 

gradual ao longo de 2 anos. Questionada, a Sra. Alessandra E. Oliveira, representante do CENSE, informou 22 

que não tem notícias sobre a retomada do Programa, informando que está a cargo da Secretaria da Justiça. 23 

O Sr. Silvio Monsiboni, da empresa Multi Brasil, questionou ausência de curso de Confecção Industrial na 24 

cidade de Nova Esperança, pois não daria para cumprir a cota somente com aprendizes do curso de 25 

Assistente Administrativo. O Dr. Matheus apontou que o curso de Confecção Industrial está previsto no 26 

CONAP, apontando suas características do curso e o Sr. Cláudio Alves Batista, representante do SENAI 27 

Maringá CTM, disse que existe a possibilidade de fazer parceria com a empresa Multi Brasil e pediu para os 28 

representantes da empresa procurassem a equipe do SENAI para tratarem de eventual parceria, ao fim da 29 

reunião. SEGUNDO ASSUNTO: As dificuldades dos aprendizes que fazem o EJA - Sugestão da Sra. 30 

Alice/INSS. O Dr. Matheus passou a palavra para o Sr. Humberto Exaltação Jesuino, representante da Escola 31 

Laura Rebouças, que comparou as rotinas dos alunos aprendizes que cursam o Ensino Regular e o EJA, 32 

destacou os procedimentos utilizados para o desenvolvimento dos programas/cursos em cada caso, inclusive 33 

quanto ao acompanhamento da situação de faltas excessivas, feito pela equipe técnica, que pode resultar no 34 

desligamento do aprendiz e consequentemente na rescisão de contrato de trabalho, conforme prescreve a 35 

Lei. A Sra. Alice Gomes, representante do INSS, declarou ter esclarecido todas as suas dúvidas. Passou-se 36 

para o TERCEIRO ASSUNTO: Construção do Plano de Trabalho para 2017. O Dr. Matheus trouxe para 37 

discussão os seguintes temas que dariam base para a construção do Plano de Trabalho para 2017: * Ações a 38 

serem realizadas pelo Fórum; * Calendário do Fórum para 2017; * Alteração ou manutenção da dinâmica das 39 

Reuniões (sugestões), com a manutenção da forma atual, ou com reuniões bimestrais, intercaladas com 40 

reuniões das instituições (interna), ou com reuniões bimestrais, intercaladas com comissões de trabalho 41 

(interna).  Após algumas intervenções ficou acertado que a Secretaria do Fórum está aberta a sugestões, 42 
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sendo que este assunto será retomado na próxima reunião. Foi apresentado o novo calendário de reuniões 43 

para 2017, com exceção para reunião do mês de novembro, em razão do feriado na 3ª quarta-feira, ficando, 44 

desde já, a proposta para a 2º quarta-feira (08/11) ou 4º (22/11) a ser deliberada na reunião do mês de 45 

outubro/2017. INFORMES GERAIS: 1) Licença Maternidade - A Sra. Cilena Dias Silveira, representante da 46 

Escola Laura Rebouças, se disse preocupada com a possibilidade de alterações nas orientações feitas para as 47 

aprendizes grávidas. O Dr. Matheus informou que recebeu as Notas Técnicas do MTE nesta data e que 48 

assunto será tratado na próxima reunião. 2) Cotas – O Dr. Matheus orientou as empresas sobre o cálculo das 49 

cotas a serem cumpridas, disse que os Rhs não devem esperar ser notificados pelo MTE, que façam 50 

antecipadamente a revisão do cálculo e colocou o INAMARE a disposição das empresas para ajudar a 51 

resolver esta questão. 3) Cronograma dos Programas – O Dr. Matheus cobrou das entidades o 52 

encaminhamento para o INAMARE dos cronogramas e expectativas dos cursos que serão realizados neste 53 

ano de 2017, ressaltou que um dos objetivos do Instituto é poder orientar e fornecer esta informação para o 54 

MTE, para o MPT, para as empresas e para os adolescentes e jovens que queiram se candidatar as vagas 55 

ofertadas. 4) Feira de Profissões – O Sr. Humberto apresentou o folder contendo informações sobre o 56 

evento e justificou a ausência da Sra. Fabrícia, representante do SENAC, pois a mesma está responsável pela 57 

Feira de Profissões realizada nesta data naquela instituição. 5) Agência do Trabalhador – Foi pedido para 58 

que a Sra. Clarice Sobczack Chimirri, nova gerente da Agência do Trabalhador de Maringá que se apresenta-59 

se, o que foi feito, sendo renovada a parceria com aquele órgão. 6) Prorrogação de Curso – A Sra. Renata 60 

Trizotti, representante do SENAI Zona 5, pediu para que os presentes divulguem a informação de que foi 61 

prorrogada as inscrições para o curso de Mecânico Automotivo. 7) Ofertas de Vagas – O Dr. Matheus 62 

renovou que aquelas empresas tiverem interesse sem buscar candidatos a aprendizes, poderão fazê-los 63 

através do INAMARE e do Banco de Cadastro do SGA, que hoje possui mais de 5 mil interessados em 64 

ingressar em programas de aprendizagem. Nada mais havendo para discutir, o Dr. Matheus agradeceu a 65 

presença de todos lembrando que nossa próxima reunião será realizada no dia 15/03/2017 66 

(3ª quarta-feira), às 14 horas, na Sala de Reuniões do SENAI Maringá CTM, localizado na Rua 67 

José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon (próximo ao Hospital Municipal), a reunião foi encerrada as 15 68 

horas e 56 minutos. 69 
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