
 

 

 

 

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

ABRIL / 2019 

Aos dezessete dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove (17/04/2019), às 14 horas e 08 minutos, 

na Sala de Reuniões do SENAI 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. A mesa foi composta pelas 

Coordenadoras Temporárias, Sra. Fabiana Pereira Capelim Puliquezi, representante do CIEE/Mgá e Sra. 

Andréia Maria B. Aray, representante do SENAI CTM, e Sra. Sandra Regina de Almeida Tavares, 

representante do INAMARE, para Secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas a todos. 

Em seguida solicitou a apresentação dos presentes e a leitura da Ata do mês de Março, que após correções 

textuais, foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do INAMARE, na página do Fórum da 

Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-ata2019/. Em ato contínuo, comentou-se brevemente sobre os 

Informes Gerais, onde a Sra. Sandra reforçou a convocatória dos membros fundadores do INAMARE para 

participarem da Assembleia Ordinária de Prestação de Contas referente ao ano de 2018 e também uma 

Extraordinária, onde será apresentada algumas alterações no Estatuto da Instituição. Ainda dentro dos 

Informes, a Sra. Renata, representante do SENAI Educação (Zona 05), comentou sobre abertura de novas 

turmas, datas previstas e formas de seleção. Na sequência, passou-se ao tema principal deste Fórum: 

“Sexualidade e Transexualidade na Empresa”, com a Prof.ª Dr.ª Eliane Rose Maio – NUDISEX / UEM – que 

após sua apresentação pessoal, entrou no assunto em destaque, comentando inicialmente sobre o que a fez 

se tornar uma apreciadora e pesquisadora deste tema. Deu continuidade ao assunto através de alguns 

slides, fazendo com  que o tema fluísse de forma esclarecedora a muitas dúvidas em que todos traziam em 

relação a situações já vividas em suas turmas de aprendizes. Relatos e testemunhos de casos isolados foram 

discutidos, tornando este momento bastante enriquecedor. A Professora Eliane, psicóloga, participa de 

diversas palestras pelo Brasil sobre sexualidade, gênero, diversidade sexual e educação em sexualidade e já 

participou do Programa do Jô (Jô Soares), em 2011, sendo a única professora da UEM a ter obtido esse 

espaço. É autora dos livros: “O nome da coisa”, “Violência sexual contra criança: contributos para formação 

docente”, entre outros. Contamos ainda, com a presença e apresentação de Lua Lamberti de Abreu, 

primeira travesti a concluir um curso de mestrado na UEM, sob a orientação da Professora Eliane Maio e 

co-orientação da Professora Roberta Stubs Parpinelli, Lua defendeu seu trabalho intitulado Pe-Drag-Ogia 

como modo de Tensionar/Inventar Territórios Educacionais Heterotópicos que, em síntese, discute o 

apagamento e a inacessibilidade de pessoas trans nos territórios formais da educação. É importante 

ressaltar que Lua utilizou-se do recurso metodológico da autoficção, pelo qual há um diálogo entre autora e 

sua persona Drag, deslocando as noções de educação por um eixo ético-estético-político de ser e estar no 

mundo, pensando a partir de territórios educacionais  que possam ser mais receptivos e potentes para 

pessoas que não são bem-vindas aos meios hegemônicos. Pelo adiantado da hora, este momento foi 

finalizado, e caso alguém sinta a necessidade de maiores esclarecimentos sobre este assunto, poderão 

entrar contato com o NUDISEX / UEM, onde estudos são realizados para estimular reflexões sobre questões 

relacionadas à sexualidade, a partir do ponto de vista de diversas áreas do conhecimento, considerando 

especificamente os aspectos da diversidade sexual, dos direitos da sexualidade e as discussões destes temas 

nas empresas e principalmente nas escolas. Sem mais, a reunião foi encerrada às 16 horas e 28 minutos, 

ressaltando que a próxima será realizada no dia 15/05/2019 (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).  

http://inamare.org.br/forum-ata2019/
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