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No décimo oitavo dia do mês de novembro do ano dois mil e quinze, às 14 horas e 15 minutos, no SENAI
CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, em Maringá-PR, reuniram-se os
integrantes do Fórum da Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença
anexa. Compuseram a mesa para organização dos trabalhos, Sra. Carla Bernardi Machado, representante da
APAE, Sr. Humberto Exaltação Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Prof.ª Laura Rebouças de
Abreu e Sr. Matheus Florencio Rodrigues, representante do INAMARE. A Coordenadora temporária iniciou
dando boas vindas a todos e solicitou a apresentação dos presentes. E antes da leitura da Ata do mês de
Outubro para aprovação, a Sra. Carla destacou que como a próxima reunião estaria prevista para ocorrer na
primeira semana de dezembro, tornar-se-ia inviável organizar nova pauta e reunir todos os participantes
novamente caso não houve sugestão de assuntos a serem discutidos, dada proximidade da reunião. Por esse
motivo, deixou em aberto para que deliberasse ao fim da reunião. Na sequência a Sra. Carla realizou a leitura
da Ata, a qual, após correções textuais, foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do
Fórum da Aprendizagem - http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas. Em ato contínuo, o Sr. Matheus
destacou que em relação ao assunto da reunião anterior “Situação das cotas na área da Construção Civil”,
deixou de ser tratado pois ainda não há consenso sobre uma estratégia definitiva para sanar a pendência de
cumprimento de cotas por este segmento, e aproveitando a presença da representante do SINDUSCON, o
representante da Secretaria do Fórum renova a disponibilidade de reunião, conjunta com o SENAI, para a
discussão de possibilidades para este setor. Logo após, a pedido do Sr. Humberto, o Sr. Matheus comunica
que os calendários de reposição de aulas das Escolas Estaduais foram disponibilizados pelo NRE (Núcleo
Regional de Educação), através da Sra. Bete Neves e já se encontram no site do INAMARE. Em relação ao
Núcleo de Educação de Paranavaí ou outros Núcleos Regionais, o INAMARE orienta que as instituições
formadoras busquem junto a eles obter tais calendários e, caso não tenham sucesso, o INAMARE renova sua
disponibilidade para intervir em conjunto para obter tais informações. Com a palavra, o Coordenador
Temporário reforça que são as Instituições que devem comunicar a empresa parceira a respeito da reposição
de aula de seu aprendiz e que, conforme a necessidade, é possível confecção de termo aditivo, nos casos em
que a sexta aula seja frequente, a fim de conformá-la com o horário de trabalho do aprendiz, demonstrar a
regularidade da situação. Logo após, passou-se aos assuntos de pauta: 1º) PSAI – Programa Senai de Ações
Inclusivas / GAL – Grupo de Apoio Local; 2º) Edital de Cursos de Aprendizagem do SENAI para o primeiro
semestre de 2016: As Sras. Patrícia e Renata, Orientadoras Pedagógicas do SENAI Educação, tomam a
palavra em apresentação do PSAI (Programa SENAI de Ações Inclusivas). A Sra. Patrícia destaca que este
programa tem como objetivo a promoção da inclusão de pessoas com deficiência dentro dos cursos do
SENAI. O SENAI é dotado de mecanismos de acessibilidade e promovendo a capacitação de colaboradores de
forma a atender estas pessoas e ações inclusas na própria equipe, como é caso da própria orientadora
pedagógica uma vez que ela possui deficiência. A Professora Marluci complementa apresentando as
capacitações oferecidas e ressalta que o SENAI também possui ações inclusivas com outros grupos, como os
negros e índios, e também tem como uma de suas metas, implantar o GAL (Grupo de Apoio Local), o qual
tem caráter propositivo, multidisciplinar e ainda, composto por várias Instituições, que a partir de uma rede,
busca articular e potencializar as capacidades individuais de cada Instituição envolvida. Trazendo como
principais objetivos: Fluxo de Implementação – Definição da equipe – Apresentação, composição e definição
do Plano de Ação – Acompanhamento. Para a Instituição interessada, o SENAI leva tais propostas para
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conhecimento, antes de firmar parceria, de forma a contribuir com estas pessoas e encontrar um espaço
dentro do mercado de trabalho. E para finalizar, apresentou algumas obras publicadas de Ações Paranaenses
e deixou contato para os que gostariam de conhecem mais profundamente este projeto: Patricia Andyara
Thibes
patricia.thibes@pr.senai.br,
Renata
Alessandra
Vanjura
Sapanos
Trizotti
renata.trizotti@pr.senai.br. Logo após, o Sr. Cláudio, Coordenador do SENAI CTM, esclareceu que em razão
de não ter sido formalmente alterado o nome “Instituto SENAI de Tecnologia em Metalmecânica”, em
documentos e pela própria equipe referem-se à Instituição como “SENAI CTM”. Dando continuidade a sua
exposição, o Sr. Cláudio apresentou os editais dos Programas de Aprendizagem para 2016, informando que
há previsão para abertura de 46 turmas, num total de 958 aprendizes a ingressarem na Aprendizagem.
Destacou que esse número é abaixo do potencial de cotas, que só em Maringá é em torno de 1130 cotas,
chegando a 1700 aprendizes se considerada a região, conforme informações do Ministério do Trabalho e
Emprego. Considerado isto, o Coordenador do SENAI CTM, informou as seguintes mudanças para o próximo
ano: 1) Serão solicitadas a GFIP (507 indica a contribuição para o SENAI) e o CNAE da empresa a fim de
confirmar se ela efetivamente contribui para o SENAI; 2) Os jovens serão matriculados apenas mediante
carta de encaminhamento emitida da empresa, situação que possibilita que a empresa promova processo de
seleção próprio, como ocorre no SENAI Curitiba; 3) O INAMARE está adequando o SGA, para poder ofertar
que as empresas busquem jovens interessados em seu banco de cadastros. Em seguida apresentou os cursos
a serem iniciados: 1) Operador de Manutenção Eletromecânica, 2) Eletricista Industrial; 3) Operador de
Suporte Técnico em TI; 4) Programador de Computador, 5) Transformador de Resinas Plásticas. A Sra. Bete
Neves, do NRE (Núcleo Regional de Educação), questionou como fica a situação de professores, pedagogos e
funcionário do Núcleo que replicam os editais aos alunos e seus familiares. O Sr. Cláudio responde que o
jovem será orientado a buscar as empresas com vagas em aberto. Em relação ao SENAI da Zona 5, esclarece
que dinâmica continua a mesma. Diante da informação que o SGA ainda não permite acesso das empresas,
houve questionamento de como as empresas deveriam proceder. Em resposta o Sr. Matheus pontua que a
busca pelo banco de cadastro do SGA não é a única forma, sendo que a empresa pode servir dos meios que
já utiliza para busca e seleção dos demais funcionários. A Sra. Bete Neves também disponibilizou espaço
para contribuir com as empresas para divulgação de suas vagas. O Sr. Matheus ressalta que o site do
INAMARE também estará sendo adequado para o início do ano de 2016 para que tal serviço seja ofertado às
empresas. O Sr. Humberto também acrescenta que o Laura Rebouças já possui candidatos a aprendizes
disponíveis a serem encaminhados. O representante do SENAI CTM deixa claro que os Programas de
Aprendizagem desenvolvidos em parceria manterão o encaminhamento pelas instituições parceiras, sendo
que também há a abertura de encaminhamento da empresa. De acordo com o comentário do representante
do CIEE, a Instituição também possui turmas de forma autônoma, facilitando a empresa a firmar parceria
com eles, caso não haja possibilidades pela parceria com o SENAI, ou outras Instituições. Retomando a
palavra, o Sr. Claudio ressalta que presente edital é uma experiência para avaliar se dinâmica é mais viável.
Ainda, no caso das turmas da área Administrativa não haverá problemas, pois continuarão desenvolvendo-as
em parcerias, lembrando que tais parcerias conseguem formar turmas sem maiores dificuldades, o que não
acontece com alguns cursos específicos do SENAI. O Sr. Luís, representante da empresa Perfileve,
questionou sobre a possibilidade de a empresa abrir vagas para aprendizes dentro da Agência do
Trabalhador. Em resposta, a Sra. Carla, destacou que o Fórum da Aprendizagem e Agência do Trabalhador
não haviam alinhadp uma forma de trabalho, principalmente no caso das instituições que desenvolvem o
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trabalho de preparação prévia com “Pré-Aprendiz”. O Sr. Luís esclareceu que ele não pensa que a Agência
realizará a escolha dos jovens ou adolescentes, mas apenas que divulgue a abertura de vagas encaminhe
para as empresas. Sra. Carla dá continuidade ressaltando que todas as informações constam dentro do
Manual da Aprendizagem, e que a mudança do edital do SENAI CTM vem atender uma demanda da
Procuradoria do Trabalho, sendo possível adequar e ampliar as possibilidades sem que haja conflito com a
lei. O Sr. Humberto lembra que o Fórum de Aprendizagem criou o INAMARE e a Central de Vagas, e hoje
conta com grande número de candidatos cadastrados, facilita a seleção pelas empresas também, pelos
filtros que o Sistema disponibiliza. Em relação a Agencia do Trabalhador, a forma de trabalho é diferenciada,
o que dificulta tal ação. Em continuidade, o Sr. Cláudio, apresentou o Sr. Franz, da área de T.I., o qual veio
para comentar de forma mais específica sobre os cursos de Operador de Suporte Técnico em TI e
Programador de Computadores, os quais se destinam à adolescentes a partir de 14 anos, e se as Entidades
tiverem interesse em desenvolver estes cursos em parceria, necessitarão somente de uma sala de
informática adequada. Encerrando sua fala, o Sr. Franz ressaltou que conjuntamente com Sra. Patrícia,
estavam a disposição para maiores informações sobre os novos programas. A Sra. Bete Neves, do NRE,
manifestou preocupação em relação a esta nova proposta de trabalho pelo SENAI, pois muitos familiares
carentes procuram uma vaga, de forma totalmente diferente à realidade de hoje, com esta nova forma de
seleção. O Sr. Cláudio justifica tal mudança vem atender uma demanda da Procuradoria do Trabalho, a qual
defende que o encaminhamento pelas empresas seja estimulado, uma vez que o órgão vem enfrentado
questionamentos do empresariado acerca da limitação do poder de escolha apenas à candidatos vinculados
às instituições, condição que não tem base legal para sustentação. A Sra. Altiene intervém comentando
sobre a situação econômica, a qual não será mais uma das prioridades em relação à seleção pelas empresas.
Em resposta, o Sr. Cláudio reafirma que são situações as quais fogem de suas atividades, pois mais uma vez,
destaca o que consta na legislação, que é contrária a tal colocação. As Entidades têm possibilidades e
liberdade para agir desta forma, o contrário das ações permitidas pelo SENAI. O Sr. Cristiano, do CIEE,
reforça que a dificuldade de formação de turmas pelo SENAI são daquelas destinadas à maiores de 18 anos,
em contrapartida, em relação as de 14 à 16 anos, sobram interessados, por isso o SENAI está buscando uma
nova forma de seleção para solução. Finalizada a apresentação do SENAI, a Sra. Carla passa aos Informes
Gerais, último tópico de pauta, solicitando o envio dos calendários de programas previstos para 2016 pelas
Instituições para o INAMARE até 02/12/2015. Na sequência, a Coordenadora, diante da ausência de
sugestões pelos presentes, declarou que a presente reunião seria a última do ano de 2015 e que o Fórum da
Aprendizagem retomaria as atividades somente no décimo sétimo dia do mês de fevereiro de 2016, às 14
horas, neste mesmo local, lembrando que neste ano acontecerá uma nova eleição de Coordenação para este
Fórum. Sem mais, a presente reunião foi encerrada às 16 horas e 08 minutos.
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