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No vigésimo primeiro dia do mês de março do ano dois mil e dezoito, às 14 horas, no recinto da Sala de 

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

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

Maringá e Região e convidados, conforme listas de presença anexa. Compuseram a mesa Sr. Fernando de 

Syllos Júnior, representante do Ministério do Trabalho – GRTE/Mgá e Coordenador Permanente do Fórum da 

Aprendizagem, Sra. Carla Beatriz Bernardi, representante da APAE, e Sra. Sandra Regina de Almeida Tavares, 

representante do INAMARE, e para secretariar, Sr. Humberto Exaltação Jesuíno, representante da Escola 

Profissionalizante Prof.ª Laura Rebouças de Abreu. A coordenadora temporária iniciou dando boas vindas a 

todos, passando a apresentação dos presentes. Na sequência, passou-se para a leitura e revisão das Atas dos 

meses de Novembro/2017 e Fevereiro/2018. Após lidas e corrigidas foram aprovadas por unanimidade e 

estarão disponibilizadas no site do Fórum da Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-ata2017/ . Em ato 

contínuo, prosseguiu-se com o assunto proposto em pauta: Carga Horária para o Aprendiz, exposto pelo 

grupo de trabalho formado pelas Instituições SENAI, SENAC, Lar Escola da Criança de Maringá, e a empresa 

COCAMAR. A Sra. Fabrícia, representante do SENAC, iniciou justificando a ausência da representante da 

empresa COCAMAR, que não pode estar presente nesta apresentação, mas contribuiu na preparação do 

conteúdo a ser apresentado. Logo após deu continuidade ao tema proposto, destacando primeiramente o 

contrato de trabalho do “menor” aprendiz, grafia não usada hoje em dia, como comentada pelo Auditor, Sr. 

Fernando, mas deixada propositalmente por ter sido encontrada desta forma na grafia do Decreto 

5598/2005. Em continuação, a Sra. Fabrícia destacou quais são as jornadas permitidas a um aprendiz dentro 

da Lei, e passou a palavra para o Sr. Cláudio do SENAI, que deu continuidade ao assunto mostrando o que o 

CONAP (Catálogo Nacional da Aprendizagem) apresenta a respeito, com base nas diretrizes legais da 

educação profissional e tecnológica em conformidade ao CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), de 

forma a orientar as Entidades para uma formação técnico-profissional metódica e direcionar a elaboração 

dos programas, definidas no Decreto acima citado. Logo após, foi apresentado pelo grupo de trabalho 

(SENAC – SENAI – Lar Escola) os cursos desenvolvidos em cada Instituição e cargas de horário e jornadas 

correspondentes. A Sra. Fabrícia ressaltou que pelo ajuste natural da jornada conforme o curso, apresentada 

pelo SENAC, está mais favorável do que as do SENAI, pela complexidade da área de atuação e idades 

contempladas. Neste momento, o Sr. Fernando completa que por tal complexidade, a carga horária pode ser 

maior, levando alguns cursos a ter aulas aos sábados, o que não é legalmente proibido. Em nossa região, há 

alguns anos atrás, era orientado pela Dra. Neli, para não haver atividades aos sábados, de forma a proteger o 

aprendiz, mas a Lei não proíbe. Na sequência, o Sr. Cláudio apresentou um exemplo de CBO tirado do 

CONAP, o qual apresenta os códigos, ou o grande grupo, a família de cada CBO, a carga horária 

correspondente, e perfis do aprendiz que se enquadrará na função e formação profissional. A representante 

do SENAC destaca que os cursos do SENAC fecharam já algum tempo, em 1.000 horas totais, distribuídos em 

480 horas para aplicação da teoria e 520 horas para a prática nas empresas, em período de 01 (um) ano, sem 

previsão de férias intercaladas, diminuindo outra dificuldade apresentada em alguns cursos com maior 

período de desenvolvimento, e podendo assim, conforme observação do Sr. Fernando, contemplar mais 

aprendizes, em cursos com período da carga horária menores. Logo após, depois de uma explanação mais 

detalhada pela Sra. Sonia do Lar Escola da Criança e do Sr. Cláudio, pelo SENAI, destacou-se ainda que o 

calendário de um curso, sempre é preparado com antecedência, calculando minunciosamente os feriados e 

recessos para não fugirem do cronograma e encerrarem o contrato na data prevista. Alguns cursos estão 

agora, sendo trabalhados por EAD (Ensino a Distancia) conforme colocação do Sr. Cláudio, facilitando o 
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atendimento em municípios menores e mais distantes, onde uma Instituição local e parceira, como o caso da 

AMAG de Mandaguari, cuja pedagoga pode acompanhar os aprendizes durante suas aulas nas dependências 

de sua sede, ou em local disponibilizado na empresa a qual o aprendiz desenvolve a parte prática, com a 

disponibilidade de um tutor online que atende diretamente de Curitiba, ou designado pela própria empresa, 

que repassa diretamente à Instituição, qualquer situação referente às aulas teóricas. O Sr. Fernando destaca 

que é o que acontece com os cursos preparados para a COCAMAR, pois além de contratar aprendizes pela 

sede em Maringá, com curso presencial, contrata também em suas filiais, em municípios menores, com 

cursos via EAD. Ao final, foi aberto para os questionamentos e o Sr. Humberto perguntou sobre aqueles 

cursos que possuem em seu cronograma uma semana fechada de teoria e outra semana de prática, 

conforme dúvidas apresentadas no momento de sugestão para discussão deste tema. Em resposta, a equipe 

de trabalho comunicou que este não era o caso de nenhum de seus cursos desenvolvidos pelo SENAI ou pelo 

SENAC, por isso não poderiam responder adequadamente. Em contribuição, a representante da Fundação 

Isis Bruder disse que a Instituição tem um curso deste formato e que foi aprovado sem restrições, pela 

necessidade de distribuição da carga horária prevista e solicitada pela Instituição/Empresa parceira. Para 

melhor esclarecimento, o Sr. Fernando explicou que não há impedimento legal, e que este tipo de plano de 

curso, iniciou com as turmas do SENAT, pela dificuldade em contemplar adequadamente as horas previstas, 

tanto teóricas quanto práticas. E ainda, que muitas empresas preferem que o aprendiz inicie o curso 

somente com aulas teóricas, para ter alguma noção do conteúdo, no momento da aplicação da atividade 

prática, assim como apresentado na Portaria 723, com as 80 horas iniciais de teoria. O Sr. Claudio comenta 

que OS CORREIOS, sugerem estas 80h iniciais em seus programas de aprendizagem. O Auditor Fernando 

completou dizendo que a alternância entre a Atividade Teórica e a Atividade Prática poderia ser de uma 

semana entre uma e outra, porém uma alternância com maior duração, somente com teoria e depois com 

prática, teria que ser melhor estudado para que o curso pudesse ser por ele autorizado.  Encerrado este 

assunto, a coordenadora do Fórum, apresenta a Tabela de Plano de Ação para 2018, referente ao trabalho 

desenvolvido na reunião de fevereiro, e questiona sobre os próximos temas a serem apresentados, surgindo 

novas propostas para os meses seguintes: ABRIL: Aprendiz em Órgão Público (Juliana Pastoral do Menor de 

Tapejara, Humberto – Laura Rebouças, Ronaldo - SENAI) - Case VMH; MAIO: Aumento de números de vagas 

para aprendizes maiores de 18 anos (Cláudio - SENAI...) e a definir a data posteriormente: Isenção de taxas 

e impostos para as empresas que contratam aprendizes (INAMARE). Nada mais havendo para discutir, o Sr. 

Humberto agradeceu a presença de todos lembrando que a próxima reunião será realizada no dia 

18/04/2018 (3ª quarta-feira), às 14 horas, na Sala de Reuniões do SENAI Maringá CTM, localizado na Rua 

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

horas e 44 minutos. 
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