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Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (19/09/2018), na sala de Reuniões do 

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

15 minutos, 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, o Sr. Cristiano Ferreira da Silva, representante do CIEE/Mgá, representando a Coordenação 

Temporária deste Fórum. Dr. Matheus Wolowski e Sra. Sandra Regina de A. Tavares, representantes do 

INAMARE, para secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas a todos e em ato contínuo 

passou-se a apresentação dos presentes e a leitura da Ata do mês de Agosto/2018, que foi aprovada por 

unanimidade e será disponibilizada no site do INAMARE – http://inamare.org.br/forum-ata2018/. Em seguida 

a Sra. Sandra convida a representante da GERAR / Maringá para apresentar a Instituição e os cursos 

desenvolvidos, os quais são modulares e contribui com as dúvidas apresentadas em outras reuniões referente 

a esta forma de programa. A Sra. Paula os descreve detalhadamente, mas comunica que possivelmente haverá 

modificações devido às alterações propostas na nova Portaria nº 634/2018. Na sequência, o assunto referente 

à Portaria nº 634, de 09 de agosto de 2018, que atualizou a Portaria nº 723/2012, foi retomado pelo Sr. 

Fernando de Syllos, Auditor Fiscal, que não podendo estar presente na reunião anterior, onde tal assunto foi 

comentado, veio apresentar de forma mais precisa as que foram realizadas e contribuir com as dúvidas 

apresentadas pelos presentes. Ao iniciar, destacou que nesta semana deveria estar em Brasília conhecendo 

melhor sobre esta nova Portaria, mas não foi possível, e já destacou logo em seguida, que “a priore” o Sistema 

“S”, que antes não tinha obrigatoriedade de se cadastrar no Juventude Web, agora haverá necessidade de 

cadastro. A Sra. Sandra destaca que anteriormente, o Sistema “S” realizava cadastro apenas pelo SISTEC, 

cadastro próprio deste sistema. Deverá ser cadastrada a Instituição, nome e número de curso correspondente 

no contrato de Aprendizagem. Em relação ao Art. 13, referente à efetivação de um aprendiz, antes era 

proposto que o ideal seria rescindir o contrato e abrir um novo, agora é também legal, prorrogar o contrato, 

onde o registro será formalizado, alterando-o de “determinado” para “indeterminado”, o que contribui 

diretamente para as férias do aprendiz. Desempenhar qualquer atividade em feriados ou finais de semanas, 

pela normativa, não será conveniente (ex.: Supermercados). Ainda em relação às Férias, o empregador não 

terá mais poder em decidir sobre o período de férias de um aprendiz, estas já devem estar pré-definidas em 

projeto, constando em contrato data estipulada, conforme legislação. E caso a empresa propor férias antes 

da data definida em contrato, como no caso de Férias Coletivas, para um aprendiz deverá ser concedida como 

Licença Remunerada. Anteriormente as férias de um aprendiz também deveriam ser concomitantes entre 

escola, instituição e empresa, de acordo com o Legislador, tal situação não é mais obrigatória, poderá ser 

conversado anteriormente, bem como em relação às férias coletivas. Outro ponto comentado, foi sobre o 

Cadastro no CNAP, onde cursos a distância desenvolvidos em outro município (via EaD) devem ser inscritos no 

CMDCA do Município e posteriormente cadastrados no CNAP, bem como o procedimento realizado pelos 

cursos presenciais. E tal cadastro deve ser renovado a cada 02 (dois) anos, mesmo que sejam modulares. 

Realizado o cadastro e gerado Termo de Compromisso, que antes era encaminhado diretamente ao Sr. 

Fernando, no M.T.E., houve alteração, pois conforme nova proposta, tal Termo deverá ser assinado 

digitalmente dentro do Sistema, por meio do e-CNPJ que contenha a mesma base da Pessoa Jurídica ou e-CPF 

do representante legal da entidade qualificadora no cadastro, cabendo à coordenação de fiscalização de 

aprendizagem de cada Superintendência Regional do Trabalho – SRTb conferir, atestar e registrar o 
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recebimento da documentação anexada e do termo de compromisso no Cadastro Nacional de 

Aprendizagem– CNAP. Durante a análise de um programa para a validação, o curso não poderá se iniciar 

mesmo que ultrapasse a data prevista para inicio, devendo realizar as adequações e inicia-lo somente depois 

de validado. Por isso, conforme citado pelo Sr. Fernando, deve-se dar entrada no cadastro o quanto antes, 

porque diante de adequações necessárias, haverá tempo suficiente para que seja validado antes da data 

proposta no projeto, lembrando que somente a partir da validação do programa e durante seu período de 

vigência, a entidade estará autorizada a iniciar turmas. A CBO e/ou Arco Ocupacional do curso, deve estar 

especificado no contrato e Carteira de Trabalho. Em relação aos candidatos à aprendizagem, as Instituições 

devem tomar cuidado para não disponibilizar vagas àqueles que estão fora da situação de vulnerabilidade, 

conforme definido na política nacional de assistência social. Quanto à carga horária teórica, torna-se 

obrigatória a aplicação de no mínimo 10% de teoria no início do contrato antes do encaminhamento para a 

prática profissional e distribuindo-se as demais horas no decorrer de todo o período do contrato de forma a 

garantir a complexidade progressiva das atividades práticas. Depois de esclarecidas as situações e sem mais a 

ser discutido neste momento, a reunião foi encerrada.  
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