
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Dia: 31/01/2012
Hora: 14:00
Local: ISBET – Rua Dom Gerardo, nº 35, sala 703, Centro – Rio de Janeiro.

Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, na sala 703 do Instituto Bra-
sileiro  Pró-Educação Trabalho e Desenvolvimento (ISBET),  reuniu-se a plenária do 
FEAP/RJ para a sua décima terceira reunião. A sessão foi aberta pelo Sr.  Marcelo 
Freitas,  representante  da  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego 
(SRTE-RJ) que após a exposição do breve histórico sobre o trabalho desenvolvido 
pela  entidade  apresentada  pela  Sra.  Thaís  Delpupo (Coordenadora  Pedagógica) 
mencionou sobre a necessidade de buscar novos caminhos para o Fórum. Em segui-
da registrou-se a presença de um a um dos participantes da reunião enfatizando a par-
ticipação de alguns aprendizes como por exemplo,  Monalisa da Costa (ISBET) e 
Ana Claudia (DEGASE) na mesma. Em razão de conflito de agenda, inverteu-se a 
pauta  da  reunião  que  iniciou  com  a  palestra  do  Sr  Vanderson  Berbat 
(Instituto Unibanco) trazendo novas idéias para o Planejamento do Fórum/2012 que 
resumidamente se traduz na busca dos seus pontos verdadeiramente relevantes no 
que tange a ações práticas com a determinação de interesses e objetivos comuns vi-
sando o aumento do número de aprendizes contratados e da base de entidades for-
madoras no Rio de Janeiro; a discussão da Lei da Aprendizagem junto às autoridades 
estaduais (Governador e Vice) e a ABRH-RH; a necessidade do CMDCA entender a 
Lei da Aprendizagem como política de assistência social; o incentivo para a criação de 
novos cursos; a montagem de seminários focando o CMDCA no interior do estado, as 
instituições formadoras e os empresários. O Sr. Vanderson, em resposta a Sra. Heloi-
sa Cruz da Silva,  membro da Comissão Regional  de Igualdade de Oportunidades 
(SRTE-RJ), informou que os resultados alcançados pelo Instituto Unibanco com pes-
soas com Deficiência no que se refere à Aprendizagem vêm sendo satisfatórios e que 
este processo envolve uma formação de quatro meses. O S.r  Ricardo Melo  (Data-
prev) recordou sobre o material  o manual Aprendizagem entregue ao Sr.  Joaquim 
Travassos (SRTE-RJ) e o Sr. Marcelo Freitas (SRTE-RJ) ficou de repassar maiores 
informações sobre o assunto na próxima reunião. Prosseguindo no rol de possibilida-
des para o Planejamento do Fórum/2012, a Sra. Paula K. (CIEE), sugeriu um café da 
manhã com a ABRH. O Sr.  Marcelo Freitas (SRTE-RJ), elencou como possíveis as 
seguintes metas: o planejamento do ano, a elaboração da pauta para audiência com o 
vice governador do estado, a regionalização do FEAP para discutir a fomentação de 
cursos propondo também a formação do Grupo para realizar este trabalho que ficou 
assim discriminado: membros da coordenação colegiada, Camp Mangueira, Viva Rio, 
Ricardo Melo, CMDCA e SRTE-RJ. Passando-se aos informes, o Sr. Marcelo Freitas 
(SRTE-RJ) revelou que a meta da fiscalização de aprendizes foi alcançada com maior 
registro de aprendizes e PcDs em Duque de Caxias; que no momento não há auditor 
em Itaperuna e que em relação a Conferência Nacional de Emprego Decente não há 



qualquer notícia sobre a eleição dos delegados. Dando-se prosseguimento aos traba-
lhos, aprovou-se a Ata da última reunião e devido a inversão da pauta, passou-se a 
discussão do calendário de 2012 ficando acertado a busca de um novo contato com o 
MPT para fortalecer a sua presença e participação no Fórum e o local da próxima reu-
nião que será no Camp Mangueira (endereço: Rua Santos Melo 73, casa 4 (sala de 
aula) – ao lado da vila olímpica – São Francisco Xavier). Não houve apresentação ou 
exposição de nenhuma das entidades presentes e eleição de representantes para as 
vagas vacantes na coordenação colegiada. A Sra.  Dione Gonzalez (Embratel) trará 
um aprendiz para a próxima apresentação do Momento Aprendiz que Faz. Seguiu-se 
então, as perguntas elaboradas enviadas pelas entidades que foram devidamente res-
pondidas pelo Sr Marcelo Freitas (SRTE-RJ).  
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, HELOISA CRUZ DA SIL-
VA, da SRTE-RJ, lavrei a presente Ata.  Em anexo segue a lista de presença dos par-
ticipantes.


