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Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (17/10/2018), no Auditório do SESI 

Maringá, localizado na Rua Antônio Carniel, nº 499, Zona 05, em Maringá – PR, às 14 horas e 17 minutos, 

reuniram-se em Assembleia Ordinária mensal os integrantes do Fórum de Aprendizagem de Maringá e Região 

e convidados, conforme listas de presença anexa. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas a todos e 

justificando a ausência do Sr. Fernando de Syllos, que se encontrava fora de Maringá e não conseguiu retornar 

em tempo, e ainda sobre a probabilidade de outras ausências pela necessidade de mudança de local da 

reunião, pois o auditório do SENAI CTM, onde costumam ser realizados nossos encontros, está passando por 

reformas, e o SESI, que gentilmente nos cedeu seu auditório para a realização desta reunião, também já está 

garantindo-o para o de novembro, último Fórum do ano de 2018. Logo após a Sra. Sandra também comenta 

sobre a Nota Informativa nº 805/2018-CGAE-DPE-SPPE-MTb, que vem apresentar os pontos de alterações da 

Portaria nº 723/2012, pela Portaria nº 634/2018, a qual já foi replicada, via e-mail, a todas as Instituições de 

Maringá e região, envolvidas com a aprendizagem. Em ato contínuo, deu-se início aos assuntos de pauta: 1) 

“Socioeducativo: Seu funcionamento e possibilidades de inserção dos jovens assistidos nos Programas de 

Aprendizagem”: A Sra. Dayane Goes, representante do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo) iniciou a sua fala, esclarecendo que as Medidas Socioeducativas são medidas aplicáveis a 

adolescentes autores de atos infracionais e estão previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Apesar de configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um caráter 

predominantemente educativo para faixa etária entre 12 e 18 anos. O juiz da Infância e da Juventude é o 

competente para proferir sentenças socioeducativas, após análise da capacidade do adolescente de cumprir a 

medida, das circunstâncias do fato e da gravidade da infração. A execução das medidas socioeducativas são as 

de prestação de serviços à comunidade (PSC), liberdade assistida (LA), semiliberdade e internação, que é de 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 

Federal, por meio da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo. Mesmo com restrições de liberdade, para 

algumas medidas, existe a possibilidade deste adolescente ou jovem participar dos programas de 

aprendizagem, o que pode contribuir como incentivo e combate a prática de ações ruins. Na sequência, 

passou-se ao próximo assunto da pauta: 2)  Programas de Aprendizagem Modular -  CIEE/Maringá: A Sra. 

Fabiana, representante do CIEE / Maringá, a qual apresentou todas as atividades desenvolvidas neste polo, e 

ainda comentou de forma detalhada sobre os programas de aprendizagem modulares desenvolvidos por eles, 

os quais já constam com o módulo integrador inicial, que será obrigatório à todas as Instituições formadoras 

no desenvolvimento dos programas de aprendizagem, conforme destacado na nova Portaria de nº 634/2018, 

que adequou a  portaria nº 723/2012. Atualmente, o CIEE possui cursos de aprendizagem nas áreas de: 

Serviços Administrativos, Comércio e Varejo, Produção Industrial, Varejo e Supermercado, Telesserviços / 

Telemarketing, Cozinha, Operador de Caixa e Serviços Bancários. Logo após, quanto aos Informes Gerais, a 

Sra. Sandra comentou sobre a contribuição das Instituições para a próxima e última reunião do Fórum deste 

ano, que seria a possibilidade de cada uma trazer um representante de empresa parceira, para falar sobre a 

experiência de contratar um aprendiz, e um aprendiz, para relatar sua experiência nesta qualidade, pois para 

todos nós, envolvidos com o desenvolvimento dos programas de aprendizagem, é de grande satisfação ouvir 

tais testemunhos. Na sequência e para finalizar, a Sra. Sandra se desculpou pela não leitura da Ata referente 

ao mês anterior, que deveria ser apresentada e aprovada neste momento, por problemas com o “pendrive”, 

não sendo possível acessá-la. Desta forma, será encaminhada para uma leitura prévia, e na próxima reunião 
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será lida juntamente com a desta data, resultando em 02 (duas) atas a serem aprovadas no mesmo momento. 

Sem mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16h03.  
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