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Aos dezenove dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezenove (19/06/2019), 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. Andréia Maria B. Aray, representante do SENAI CTM e Sra. Fabiana Pereira 

Capelim Puliquezi, representante do CIEE/Mgá  e  Sra. Sandra Regina de Almeida Tavares e Matheus 

Wolowski, representantes do INAMARE, para Secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas 

vindas e solicitou a apresentação dos presentes. Na sequência passou-se a leitura da Ata do mês de Maio, 

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

Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-ata2019/. Depois de esclarecidas algumas questões pontuais 

em relação ao tema apresentado na reunião anterior, por aqueles que não puderam participar daquele 

momento, a Sra. Sandra fez um breve comentário sobre o tema em destaque nos Informes Gerais, 

relacionado ao cadastro dos projetos, anteriormente realizados pelo Juventude Web, mas que neste 

momento estão sendo encaminhados ao Sr. Rui Tavares, Auditor Fiscal da Gerência de Trabalho de Curitiba, 

onde exige para futura aprovação dos projetos, além do termo de Compromisso gerado pelo CMDCA, com 

aprovação prévia do projeto a ser executado, também uma declaração de que o cadastro da Instituição em 

questão está atualizado junto a este órgão. Na sequência, passou-se ao assunto previsto em pauta: 

Aprendizagem via EAD (Ensino à Distância): A Sra. Fabrícia, representante do SENAC, iniciou sua 

apresentação, destacando que desde 2013 já trabalham com EAD, e que tem sido muito bem aceito por 

todos os envolvidos, inclusive, uma grande maioria gosta mais do que o presencial. Através de slides 

mostrou sua evolução no decorrer dos últimos anos: 6.590 alunos EAD atendidos de 2013 a 05/2019 – 1.765 

empresas localizadas em 752 municípios. Atualmente o SENAC trabalha com 03 (três) modalidades via EAD: 

Aprendizagem Profissional em Serviços Administrativos, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços 

de Vendas e Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercados. Neste processo o SENAC 

entra com: Sala virtual (Blackboard), Coordenadores pedagógicos (que acompanham alunos e supervisores), 

Tutores e monitores, Analistas e Técnicos administrativos. E a empresa: Jovem Aprendiz, Computador com 

acesso à internet e Supervisor. Esclarece ainda, que os aprendizes vão para as empresas todos os dias, pois a 

parte teórica também é desempenhada no mesmo local, mas normalmente em sala separada e com material 

apresentado através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), ambiente este, preparado pela própria 

empresa. Para finalizar este assunto, a Sra. Fabrícia destaca que através deste sistema, a credibilidade entre 

os envolvidos aumentou, pois por conta do aprendiz permanecer no ambiente da empresa a semana toda, a 

aproximação com a equipe de trabalho tornou-se maior e melhor, evitando ainda o número de faltas. Não 

possuem turmas modulares, a jornada de trabalho é dividida entre prática e teoria em todos os dias da 

semana, com turmas fechadas de no mínimo 25 e máximo de 30 aprendizes. Depois de responder a alguns 

questionamentos a representante do SENAC encerrou sua apresentação. Um representante do SENAI 

também contribuiria com o mesmo assunto, mas por problemas particulares não pôde comparecer, desta 

forma, sua fala foi transferida para nosso próximo encontro. Não havendo mais nada a ser discutido, a 

reunião foi encerrada às 15 horas e 48 minutos, ressaltando que a próxima será realizada no dia 17/07/2019 

(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).  
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