
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dia: 27/03/2014
Hora: 15:00
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  sete  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  quatorze,  na  sede  da
Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do FEAP-
RJ para a sua 26ª  Reunião Ordinária.  Às  15 horas,  a sessão foi  aberta pelos  Srs.  Eugenio
Marques e Joaquim Leite, representantes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE-RJ),  que convidaram o Sr.  Ricardo Mello,  representante da Dataprev,  para compor  a
mesa e elaborar a ata.  O Sr.  Eugenio Marques leu a seguinte pauta para os trabalhos:  1 -
Informes Gerais;  2 - Planejamento e Organização do Fórum em 2014; 3 - Reorganização dos
canais de comunicação do FEAP (e-mail e sítio eletrônico); 4 - Perguntas e respostas - Auditores
Fiscais do Trabalho. 5 – Exposição do Senac no quadro “Aprendiz que Faz”.

A ata da plenária anterior foi aprovada sem ressalvas, passando-se ao item 1 da pauta - Informes
Gerais. O Sr.  Eugenio Marques  e o Sr. Joaquim Leite  informaram que está marcada para o
próximo dia 22 de maio a eleição dos membros do Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional
e que a reunião dos coordenadores do Ministério do Trabalho e Emprego ocorrerá no dia 27 de
maio, ficando para o dia 25 de setembro a plenária do Fórum Nacional,  com a presença dos
representantes  estaduais.   Todos  os  eventos  serão  em  Brasília.   O  Sr.  Eugenio  Marques
aproveitou para anunciar que estará em férias no mês de maio e que a eleição do representante
do FEAP-RJ para as plenárias do Fórum Nacional está marcada para o dia 3 de abril próximo, às
14 horas, na sede da SRTE-RJ.  Por unanimidade foi aprovada a proposta de que, diante das
dificuldades de agendamento do auditório do MTE, as plenárias do FEAP-RJ passem a ser, à
medida do possível, por sistema de rodízio entre locais oferecidos pelos participantes. 

A Sra.  Jacqueline  Lima  Lobo,  representante  do  CESAM,  reportou  a  realização,  no  Rio  de
Janeiro, da Conferência Municipal dos Direitos Humanos, em 12 e 13 de fevereiro deste ano, onde
percebeu a ausência de representantes das instituições dedicadas à aprendizagem profissional,
cuja participação seria essencial para o debate de temas relevantes sobre direitos dos jovens
aprendizes.  Apelou, assim para que as entidades do setor procurem participem desses encontros
e, assim, divulgar a aprendizagem profissional em outros meios.

O Sr. Joaquim Leite comentou que participou, juntamente com a Sra. Heloisa Cruz, também da
SRTE-RJ, da gravação do programa “Esquenta”, apresentado pela atriz Regina Casé na Rede
Globo,  que  será  levado  ao  ar  em 27  de  abril,  onde  falou  sobre  a  inserção  de  pessoa  com
deficiência no mercado de trabalho.  Lembrou, também que a próxima plenária do Fórum Ação
Inclusiva, voltado para Inserção de pessoas com deficiência, será no dia 29 de abril, às 14 horas,
no auditório do MTE.

O  item  2  da  pauta  foi  adiado  para  a  próxima  plenária,  uma  vez  que  a  nova  Coordenação
Colegiada deverá analisar as propostas apresentadas para o planejamento das ações de 2014 e
levá-las a debate.

No item 3 da pauta,  o  Sr.  Eugenio Marques  comentou que o e-mail  do  FEAP-RJ está com
excesso de mensagens classificadas como 'spam'  e muitas mensagens enviadas têm retornado,
o que o levou a propor que os participantes atualizem seus endereços eletrônicos na lista de



presença.  O Sr. Ricardo Mello lembrou que, para pessoas que não estão na lista de e-mails ou
queiram manter seu primeiro contato, o canal de comunicação poderá ser, também, o formulário
existente no sitio do Fórum – www.aprendizagem.org. 

No item seguinte,  ao tomar conhecimento de que uma versão preliminar do novo Manual  da
Aprendizagem está publicada na internet, o Sr.  Joaquim Leite afirmou que esse texto não é o
definitivo e deveria circular apenas internamente, para coleta de sugestões dos coordenadores do
MTE. O Sr. Eugenio Marques solicitou aos participantes do Fórum que encaminhem sugestões
de  perguntas  para  a  nova  edição  do  Manual,  podendo  fazê-lo  para  seu  e-mail
eugenio.marques@mte.gov.br. 

Os Srs.  Eugenio Marques  e  Joaquim Leite esclareceram ser irregular a extensão da jornada
diária do aprendiz, como compensação pelo intervalo de 15 minutos previsto na legislação para
períodos de seis horas, e solicitaram que lhes seja remetida a nota técnica que teria sido emitida
pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban com essa orientação.

No quadro “Aprendiz que faz”, item 5 da pauta, o SENAC Rio apresentou três jovens aprendizes
matriculados em seus cursos – Camila, do curso de operador de computador,  Érica, do curso de
comércio varejista, e  João Carlos, do curso de auxiliar de serviços administrativos.  Primeiro a
falar,  João Carlos, de 20 anos, contou sua experiência na empresa Atrio Rio Service, onde foi
contratado como aprendiz e encaminhado ao Senac, declarando que busca a efetivação como
empregado ao final do curso e que a aprendizagem profissional muda a vida de jovens como ele.
João Carlos disse que já conhecia o programa de aprendizagem por informações que obteve
quando procurava trabalho.  Érica, de 17 anos, relatou que cursa a parte prática no supermercado
Carrefour e que o SENAC dá ao jovem a oportunidade de ter uma base profissional sólida e
respeitada no mercado de trabalho.  Érica concluiu revelando que já conhecia o programa de
aprendizagem por causa de pesquisas que fez em busca de uma oportunidade para aprender
uma profissão e que pretende ser engenheira civil.  Camila, de 21 anos, revelou que a Dataprev
procurou o Instituto Benjamin Constant em busca de jovens como ela, com deficiência visual, e
que as  deficiências ainda são impeditivo para a  aceitação de pessoas de qualquer  idade no
mercado  de  trabalho.  Ao  agradecer  a  Dataprev  e  o  SENAC  por  terem  demonstrado  tal
preocupação com a inclusão de jovens com deficiência, Camila admitiu que, com o curso, pode
perceber que tinha capacidades que ela mesmo desconhecia e hoje sabe que pode avançar mais
e seguir a carreira de professora.

Ao final, o Sr. Ricardo Mello apresentou à plenária as Sras. Leila Donato e Wania Guedes e o
Sr.   Marco  Aurélio  Guilherme,  da  Coordenação  de  Responsabilidade  Socioambiental  da
Dataprev, e as Sras.  Adriana da Costa,  Rosane Masiero e  Patricia Campos, do SENAC Rio,
que, em parceria, conduzem o Programa Jovem Aprendiz da Dataprev. 

Para  a  próxima  reunião  ordinária,  ficou  deliberado  que  caberá  ao  Instituto  Personal  Service
apresentar o quadro “Aprendiz que faz” e, na plenária seguinte, será a vez do Instituto Brasileiro
Pró Educação Trabalho e Desenvolvimento – ISBET. 

A próxima plenária do FEAP foi marcada para o dia 5 de junho, às 14 horas, no auditório do
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE Rio, na Avenida Presidente Vargas, 542, centro do
Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, às 16 horas e 35 minutos foi encerrada a reunião
plenária, da qual eu, Ricardo Mello, lavrei a presente Ata. 

_______________________________
Ricardo Mello
Dataprev
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