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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (21/11/2018), no Auditório do SESI 

Maringá, localizado na Rua Antônio Carniel, nº 499, Zona 05, em Maringá – PR, às 14 horas e 09 minutos, 

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

convidados, conforme listas de presença anexa. Compuseram a mesa a Sra. Fabiana Pereira Capelim Puliquezi, 

representante do CIEE/Mgá e Coordenação Temporária deste Fórum de Aprendizagem e Sra. Sandra Regina de 

Almeida Tavares, representante do INAMARE, para Secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas 

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

meses de Setembro e Outubro/2018, as quais foram aprovadas por unanimidade, e estarão disponibilizadas no 

site: http://inamare.org.br/forum-ata2018/. Em ato contínuo, a Sra. Sandra realizou uma inversão dos 

assuntos iniciando pelos Informes Gerais: 1) A Sra. Sandra solicitou às Instituições Informações sobre as novas 

turmas, previstas para 2019, para alimentar a página dos Calendários de programas no site do INAMARE/ SGA, 

pois tais informações contribuem tanto com aqueles que gostariam de participar de algum dos programas 

previstos, quanto para informações ao M.T.E. e M.P.T. ao indicar informações àquelas empresas que 

necessitam cumprir cotas e desconhecem quais as Instituições que estão com processos em aberto; 2) 

Próxima Reunião do Fórum: Lembrando que esta foi a última reunião prevista para 2018, nossa próxima 

reunião, a princípio, está pré agendada para o dia 20 de fevereiro de 2019, caso não haja nenhum imprevisto, 

com confirmação de data e local através da Convocação formalizada; 3) Recesso INAMARE: Comunicou-se que 

no período de 20 de dezembro de 2018 à 21 de janeiro de 2019, as atividades do Instituto estarão suspensas 

por conta do período de férias da equipe, mas caso haja algo urgente, poderiam entrar em contato via 

whatsapp, que fariam o possível em contribuir com as necessidades apresentadas. Terminados os Informes, a 

Sra. Sandra deu continuidade destacando o assunto e tema principal deste fórum, que foi o Relato de 

aprendizes em atividade e representantes de empresas contratantes, onde os aprendizes nos contaram 

sobre sua experiência no primeiro emprego e os representantes, encarregados monitores dos aprendizes nas 

empresas falaram sobre a experiência de contratar um aprendiz. Cada representante de Instituição presente 

encarregou-se de falar um pouco sobre a própria Instituição e apresentar seus convidados para os relatos 

individuais, alinhado desta forma: Sra. Fabiana Puliquezi, representante do CIEE, com os convidados: Sra. 

Annielly Patrícia Busseli do Grupo Barigui e o aprendiz Caio Zeininger em atividade na Coca-Cola FEMSA; Sra. 

Paula de Mattos, representante da GERAR, com as convidadas: Sra. Silvia Biagi da Rodoparaná e a aprendiz 

Jéssica dos Santos em atividade na mesma empresa; Sra. Edna Siqueira, representante da Comunidade Bom 

Pastor de Nova Esperança, com as convidadas: Sra. Vanessa Lima da Totalmix e as aprendizes Maria Gabriela 

em atividade na mesma empresa e Gabrielle Eduarda, contratada pela CEPA,  junto com mais 03 aprendizes 

que desenvolvem atividade na Instituição pela Cota Social; O Sr. Marcelo Trevisan Aleixo, representante do 

SEST/SENAT e a Sra. Fátima Cristina Lucas do Programa Florescer, com o aprendiz Gustavo Edenilson de 

Souza; a Sra. Geciane Almeida Pasqualito, representante da Escola Laura Rebouças, com as convidadas: 

Eliziane F. Rodolfo da Pressure Compressores e a aprendiz Lorena L. Nogueira em atividade na mesma 

empresa; A Sra. Andreia Maria Aray, representante do SENAI CTM, com as convidadas: Sra. Fernanda A. Passos 

da Planti Center, e a aprendiz Mariana Vieira dos Santos em atividade na Pressure; A Sra. Aline Cristina de 

Lima, representante da Fundação Isis Bruder, com as convidadas: Sra. Andressa Felcar de Souza da 

UNICESUMAR, e as aprendizes Gabriela Rossi da Silva e Luana Ferreira Leite em atividade na mesma 

empresa; E a Sra. Sonia do Vale, representante do Lar Escola da Criança, com seus convidados: O Sr. Carlos 

Pires, representante da Gerdau S/A e as aprendizes Talitha Oliveira e Eduarda Ferreira, em atividade na 

http://inamare.org.br/forum-ata2018/


 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE APRENDIZAGEM DE MARINGÁ E REGIÃO 

Novembro / 2018 

 
 

mesma empresa. Ao término das apresentações, a Sra. Sandra ressalta as experiências maravilhosas que 

foram trocadas, demonstrando claramente o crescimento pessoal e profissional de cada jovem que 

apresentou seu depoimento, bem como a contribuição das empresas parceiras, que abraçam a aprendizagem 

não somente como uma obrigatoriedade, mas com satisfação, contribuindo diretamente com as expectativas 

e desenvolvimento humano de cada aprendiz. Sem mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16h22. 
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