
 

 

 

 

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

JULHO / 2019 

Aos dezessete dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove (17/07/2019), às 14 horas e 06 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 pelo Sr. Fernando 

de Syllos Júnior, representante do Ministério da Economia – GRTE/Mgá e Coordenador Permanente do 

Fórum da Aprendizagem, a Coordenadora Temporária Sra. Fabiana Pereira Capelim Puliquezi, representante 

do CIEE/Mgá  e  Sra. Sandra Regina de Almeida Tavares, representante 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 Junho, que foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site 

do INAMARE, na página do Fórum da Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-ata2019/. Primeiro 

assunto de pauta: Jornada de Trabalho – Situações Adversas: Dr. Matheus, assessor jurídico do INAMARE, 

iniciou este assunto destacando que a jornada de trabalho de um aprendiz não pode exceder a 6 horas 

diárias, nas quais poderão ser desenvolvidas atividades teóricas e práticas. Caso o aprendiz tenha concluído 

o ensino fundamental, é permitida a jornada de até 8 horas diárias, desde que nela sejam incluídas 

atividades teóricas, na proporção prevista no contrato e no programa de aprendizagem. Em hipótese 

alguma, é admitida a prorrogação ou a compensação da jornada de trabalho do aprendiz. A jornada de 

trabalho apresentada pela empresa deve estar de acordo com o Projeto de curso formalizado junto ao MTE, 

hoje Ministério da Economia - ME, sob pena de configurar uma possível compensação de jornada.  Para os 

menores de 18 anos, é vedado o trabalho noturno, compreendido entre 22 horas até às 05 horas do dia 

seguinte e para os maiores de 18 anos de idade, que venham a desempenhar atividade prática noturna, será 

devido o pagamento do respectivo adicional, que corresponde a no mínimo 20% sobre o valor da hora 

diurna. Em relação aos intervalos durante a jornada estabelecida, para aquela cuja duração exceda a 6 horas 

diárias, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, 

de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Até 4 

horas, não terá direito a intervalo, e entre 4 horas até 6 horas, será devido um intervalo de 15 minutos. Para 

finalizar este assunto, conclui-se então, que a jornada de trabalho apresentada pela empresa deve estar de 

acordo com o Projeto de curso formalizado junto ao ME, sob pena de configurar uma possível compensação 

de jornada, e diante de casos específicos, as probabilidades devem ser analisadas. Em ato contínuo, passou-

se aos Informes Gerais, onde o Sr. Fernando, Auditor Fiscal, relembrou o que seria Cota Social, tema este já 

apresentado em outro momento, mas em destaque novamente, para ressaltar que em Maringá já existem 

empresas do ramo da construção civil, que pela dificuldade de oferecer um espaço adequado para seus 

aprendizes, estão contratando através da Cota Social, assumindo todas as despesas relacionadas ao jovem, e 

disponibilizando suas atividades práticas nas Entidades Concedentes: AFIM (Associação de Apoio ao 

Fissurado Lábio Palatal de Maringá), AMA (Associação Maringaense dos Autistas), ANPR (Associação Norte 

Paranaense de Reabilitação), APAE de Maringá, Asilo São Vicente de Paulo, Encontro Fraterno Lins de 

Vasconcellos e Rede Feminina de Combate ao Câncer. Sem mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 

15 horas e 52 minutos, ressaltando que a próxima será realizada no dia 21/08/2019 (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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