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ATA Nº 003.2017 – 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Dia: 28/03/2017 Horário: 14:00

Local: Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego – Av. Presidente Antonio 

Carlos, 251, 12º andar, Auditório da Ala Norte – Rio de Janeiro. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na sede da 

Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do FEAP-

RJ para a sua 40ª Reunião Ordinária. A sessão foi aberta às 14h20min pelo Sr. Rogerio Santos, 

representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE-RJ. Em seguida, foi 

anunciada a pauta da reunião: 1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Informes Gerais; 

3) Apresentação de aprendizes – CIEDS 4) Apresentação do escopo do site do FEAP. 

 

Com relação aos informes gerais, o Sr. Luan Costa, representante do CIEE Rio, solicitou aos 

membros do Fórum que ainda não recebem os e-mails informativos que se cadastrem no 

formulário virtual. Para receber o link, basta fazer a solicitação, por e-mail, para 

feaprj@gmail.com. 

 

A Dra. Dulce Martini, representante do MPT, registrou a presença da Desembargadora Glória 

Melo, representante do FEPETI-RJ e da Amatra, e do Dr. Renato Lisboa, Promotor de Justiça. 

 

O Sr. Luan Costa informou que a elaboração do site do FEAP, sob responsabilidade da Sra. 

Isabella Maciel, representante da Fundação Roberto Marinho, já teve início. Informou ainda que o 

FEAP agora possui uma página no Facebook. Convidou a todos para curtirem e divulgarem a 

página: http://fb.me/feaprj. 

Em seguida, a Sra. Isabella Maciel apresentou o esboço do site do FEAP, já em construção, para 

apreciação da plenária. A arquitetura da informação proposta para o site foi a seguinte: 
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O Sr. Rogério Santos registrou a presença da Sra. Aníria Bastos, representante do Degase, e 

solicitou à plenária que apresentasse sugestões de melhorias para a construção do site. As 

sugestões foram anotadas pela Sra. Isabella Maciel. 

 

O Sr. Luan Costa frisou que o Fórum está trabalhando para expandir o acesso às informações 

discutidas nas reuniões e que, para isso, tem tentado padronizar e criar uma identidade para o 

FEAP. Nesse sentido, será criada uma apresentação institucional do Fórum. Nela, serão 

apresentadas as logos das entidades que integram o FEAP. Sendo assim, foi solicitado a todas as 

instituições que enviassem suas logos para inclusão na apresentação. 

 

A Dra. Glória Melo frisou a importância de se ressaltar, tanto no site como na apresentação 

institucional do FEAP, a relevância social da Aprendizagem. 

 

Em seguida, o Sr. Luan Costa apresentou uma das propostas surgidas da reunião do Grupo de 

Trabalho sobre as cotas sociais. O GT propôs a criação, em parceria com a TV Degase, de um 

vídeo institucional do Fórum. 

Em seguida, a Sra. Thaís Delpupo, representante do CIEDS, apresentou o trabalho que sua 

instituição realiza com aprendizes no Degase, em parceria com a empresa Taurus. Os jovens 

Enzo, José e Luiz contaram suas experiência de vida, a forma como têm se desenvolvido com a 

Aprendizagem e as expectativas que têm para o futuro. A Sra. Aníria Bastos ressaltou que essa 
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parceria surgiu a partir da reunião do FEAP realizada nas dependências do Degase, em setembro 

de 2016. Ressaltou a importância de as entidades e as empresas oferecerem oportunidades para 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e parabenizou os jovens pela participação na 

reunião, sobretudo por sua coragem em compartilhar suas histórias. 

 

 O Sr. Rogério Santos citou a Comissão Interinstitucional no Rio de Janeiro sobre Aprendizagem 

(Cierja), que reúne órgãos do Poder Judiciário estadual e da Justiça do Trabalho, com o objetivo 

de integrar as varas da infância e promover a inserção dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas no mercado de trabalho, por meio da Lei da Aprendizagem. Frisou ainda que o 

objetivo dessa Comissão é transformar o Degase em um espaço de educação, de transformação.  

 

Atendendo ao item1 da pauta, o Sr. Rogerio Santos solicitou à plenária a aprovação da ata da 

reunião anterior. A ata foi aprovada sem ressalvas. 

 

Em seguida, o Sr. Luan Costa passou para a plenária os informes da reunião do Grupo de 

Trabalho. O GT criou uma ficha para coletar informações de jovens em abrigos institucionais, de 

modo a averiguar também as preferências desses adolescentes quanto à profissionalização. A 

Dra. Dulce Martini solicitou que esses dados fossem compartilhados com a Cierja. 

 

Com relação à II Feira Carioca da Aprendizagem, o Sr. Luan Costa frisou a necessidade de se 

tentar realizar o evento em local fechado, de modo a atender apenas o público-alvo da feira.  

 

A Dra. Glória Melo informou que a Juíza Titular de Campos dos Goytacazes pretende realizar 

uma nova feira no município. Como o Fórum havia planejado realizar feiras em todo o estado, a 

Dra. sugeriu a realização de uma nova feira em Campos, visto que o município realizou o evento 

em 2016. Em resposta, o Sr. Rogério Santos informou que, em 2017, será possível realizar 

somente uma feira além da que será organizada na capital. Essa feira será em Volta Redonda. A 

Dra. Glória Melo afirmou que, caso as entidades presentes no Fórum concordem, as instituições 

que integram o Protocolo podem auxiliar na organização do evento em Campos. 
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O Sr. Rogério Santos afirmou que dificilmente o Ministério do Trabalho poderá participar, pois a 

agenda de fiscalização do segundo semestre já está toda planejada. Um membro da plenária 

informou que a realização de uma feira sem a participação do Ministério é ineficaz, pois as 

empresas acabam por não contratar os jovens, fato ocorrido em Campos, segundo o membro.  

 

O Sr. Luan Costa informou que, para a feira da capital, o GT aprovou, por unanimidade, a criação 

de uma ficha de cadastro única para os jovens. Essa ficha será criada a partir das informações 

das fichas utilizadas por todas as entidades participantes da feira. Todos receberão as 

informações posteriormente. Solicitou, em seguida, que as entidades presentes o enviassem suas 

fichas de cadastro, de modo que a ficha única pudesse ser elaborada. 

 

A Dra. Glória Melo frisou que haverá, em junho, a Semana Nacional da Aprendizagem e que, 

paralelamente, o FEAP poderia pensar em ações para esse período. A Dra. Dulce Martini 

ressaltou que a ideia é repetir o mesmo movimento de 2016, em que houve uma parceria entre 

TST, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho.  

 

Em Seguida, a Sra. Keure Oliveira, representante da Rede Cidadã, citou a discussão que tem 

havido nos fóruns de outros estados sobre a inclusão das escolas técnicas particulares na 

Aprendizagem Profissional. Ressaltou que essa discussão também ocorreu na última reunião do 

FNAP. Na ocasião, foram apresentadas propostas para resguardar as organizações sem fins 

lucrativos. Sugeriu ainda que o FEAP elaborasse um documento que pudesse abrir uma 

discussão sobre o tema em Brasília, uma vez que os fóruns de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e 

Paraná também estão atuando na causa.  

 

A Sra. Isabella Maciel informou que a Fundação Roberto Marinho está mobilizando uma reunião 

com a OIT, o Instituto Ethos e a Unicef, visando preparar também um documento para apresentar 

no FNAP. 
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O Sr. Luan Costa informou que as moções de São Paulo e Minas Gerais serão anexadas à ata, 

para conhecimento de todos. Ressaltou, em seguida, que o Fórum é um importante espaço que 

as entidades possuem para apresentar seu posicionamento político no que tange à Aprendizagem 

Profissional.  

 

O Sr. Rafael Conde, representante do ISBET, frisou que, no Cadastro Nacional, há uma série de 

divergências entre o que é exigido das entidades sem fins lucrativos e o que se cobra das escolas 

técnicas. 

 

O Sr. Rogério Santos ressaltou que a SRTE não possui ingerência para realizar nenhuma 

intervenção com relação à parte pedagógica, de conteúdo, dos cursos de Aprendizagem. Quem 

faz essa análise é a SPPE. 

 

O Sr. Luan Costa se dispôs a redigir uma moção em nome do FEAP e encaminhar para a 

aprovação da plenária. Por conta do curto prazo para dar os devidos encaminhamentos ao 

documento, foi sugerido o seguinte cronograma: 1) envio da moção para aprovação da plenária: 

29/03; 2) Prazo para aprovação ou solicitação de alterações: 03/04. A plenária aprovou a sugestão 

sem ressalvas. A Dra. Glória Melo se dispôs a encaminhar a moção para o TST. 

 

A próxima reunião ordinária do FEAP foi marcada para o dia 30 de maio de 2017, às 14 horas. 

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião plenária, da qual eu, Luan Costa, lavrei a presente 

Ata. 

 

 

______________ 

Luan Costa 

CIEE Rio 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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