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Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (22/08/2018), na sala de Reuniões do 1 

SENAI Maringá CTM, localizado na Rua José C. Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em Maringá – PR, às 14 horas e 2 

15 minutos, 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 a Sra. Andréia Maria 4 

B. Aray, representante do SENAI CTM e Sr. Cristiano Ferreira da Silva, representante do CIEE/Mgá, ambos 5 

representando a Coordenação Temporária deste Fórum. Dr. Matheus Wolowski e Sra. Sandra Regina de A. 6 

Tavares, representantes do INAMARE, para secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas a 7 

todos e justificou a ausência do Sr. Fernando de Syllos, representante do M.T.E. e coordenador permanente do 8 

Fórum, que nesta semana, de 20 a 24 está em treinamento referente E-social em Curitiba, impossibilitando-o 9 

de comparecer na reunião. Em seguida, passou-se a apresentação dos presentes e a leitura da Ata do mês de 10 

Julho/2018, que foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do INAMARE – 11 

http://inamare.org.br/forum-ata2018/. Em ato contínuo a Sra. Sandra convida a Professora Regina Célia 12 

Rampazzo Czadotz, do Núcleo Regional de Maringá – NRE, que será nossa palestrante de hoje, trazendo um 13 

pouco mais sobre a “Pessoa com Deficiência e a Aprendizagem”, onde destaca a acessibilidade curricular e as 14 

implicações nos processos de ensino em relação à aprendizagem nas escolas, visando recursos, estratégias e 15 

metodologias específicas, mesmo que seja através da inclusão, em uma turma normal, os professores devem 16 

saber lidar e contribuir para o desenvolvimento deste aluno, e dentro da aprendizagem não é muito diferente, 17 

pois devemos contribuir para inserção deste adolescente, jovem, ou até mesmo adulto, pois para PCDs não há 18 

limite de idade, com uma oportunidade de trabalho, de forma a alcançar sucesso e realização futura. 19 

Encerrado este tema, passou-se ao segundo assunto: Portaria nº 634, de 09 de agosto de 2018, que atualizou 20 

a Portaria nº 723/2012. Dr. Matheus W. iniciou comentando que esta Portaria veio somente para adequar a 21 

Portaria nº 723, e apresentou um quadro comparativo entre ambas, de forma a visualizar com mais facilidade, 22 

as alterações realizadas. Em seguida a Sra. Sandra juntamente com o Dr. Matheus W. pontuaram as alterações 23 

de maior destaque: *Haverá 120 dias para as adequações, contando a partir da data de publicação; *O 24 

credenciamento dos cursos não será mais no Juventude Web e sim na “Plataforma Mais Aprendizes”, 25 

destacando que esta Plataforma ainda não está no ar, desta forma o cadastro continuará pelo Juventude Web 26 

até a sua adequação; * Atenção aos “Termos de Compromisso” anexados nos moldes da Portaria – Os cursos 27 

para os menores de 18 anos tem que estar devidamente cadastrados no CMDCA; *Escolas Técnicas ou 28 

Faculdades equiparadas, obrigatoriamente terão que fazer o Protocolo no M.T.E., pois antes era dispensada 29 

tal situação, mas conforme esta nova portaria, terão que se cadastrar como as Instituições, inclusive 30 

comprovar estrutura e instalações adequadas, anteriormente este ato era facultativo. Os cursos que estão em 31 

desenvolvimento continuam da mesma forma, entretanto, os novos terão que fazer o protocolo, e serão 32 

fiscalizados tal qual uma entidade que surge no sistema pela primeira vez; *Outra situação seria a exigência de 33 

uma carga horária teórica inicial equivalente a 10% , de forma a “obrigar” um módulo inicial, tal como o 34 

“módulo integrador” de 80 horas iniciais, como algumas instituições já oferecem, destacando que quem já 35 

realiza este módulo, não terá que alterar nada. A princípio foram estes os destaques e na próxima reunião, 36 

com a presença do Auditor Fiscal, será possível esclarecer mais a respeito. O quadro comparativo será enviado 37 

a todos, para uma leitura mais detalhada. Aproveitando o assunto em destaque, a Sra. Sandra comenta a 38 

respeito das férias dos aprendizes, onde muitos ainda estão em dúvida pelo parcelamento destas. O 39 

parcelamento, conforme previsto em Lei, poderá ser concedido também para os aprendizes, mas deve-se 40 

observar o seguinte: conceder somente depois de 01 ano de registro (mesmo que parceladas); caso seja 41 
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parcelada e o aprendiz usufrua somente uma parte, o restante deverá ser indenizado; e ainda, parcelas 42 

preferencialmente para turmas fechadas em uma única empresa, caso contrário seria muito difícil de coincidir. 43 

Em seguida, apresentou-se o modelo de ofício para ser encaminhado às Prefeituras e Câmaras de Vereadores 44 

dos municípios que desenvolvem os programas de aprendizagem, para que seja criada uma lei que gere a 45 

isenção fiscal para as empresas que contratarem aprendizes, conforme tratado na reunião do mês anterior. Já 46 

previamente aprovado pelo Sr. Fernando de Syllos, analisado anteriormente por não poder estar presente 47 

neste momento, também ficou aprovado pelos presentes. A Sra. Sandra encaminhará à Câmara de Vereadores 48 

de Maringá e enviará por e-mail para as Instituições dos demais Municípios que compõem este Fórum. E antes 49 

do encerramento desta reunião, reforçou-se novamente para que todos leiam com muita atenção sobre a 50 

nova portaria, para que as dúvidas possam ser esclarecidas no próximo Fórum, com a presença do Sr. 51 

Fernando de Syllos, Auditor Fiscal, e caso haja alguma sugestão de alteração desta, poderemos estar 52 

formalizando e encaminhando através do Fórum do Paraná, para que chegue até o Nacional.  Sem mais a ser 53 

tratado, a reunião foi encerrada às 16h08min. 54 
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