
 
 
 

Aos onze dias do mês de Março de dois mil e quinze, com início às quatorze horas, na sala 

412 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, situada na Avenida Mauá, nº 

1013, 4º andar, Centro, Porto Alegre/RS, realizou- se a Plenária  do Fórum Gaúcho de 

Aprendizagem Profissional- FOGAP, presidida pela coordenadora geral do Fórum Gaúcho 

de Aprendizagem Profissional e AFT, Dra. Denise Brambilla, tendo como secretários 

Auditor Fiscal do Trabalho Sr. Paulo Panno e o  adjunto Sr. João Soares e a presença dos 

coordenadores do Fórum: Lucas Costa Roxo da Pequena Casa da Criança; Simone Correa, 

suplente do Projeto Pescar; Michelle Hernandes do CIEE; Dorilda Vivian do ISBET; Nara 

dos Anjos do SENAC; Alessandra Trost do SENAI; Maria Helena Riquinho da Reviver; 

Geomar Tremea do Novo Lar; Clarice Nogueira do Grupo DIMED e Claudia Leite da 

SETREM. A plenária contou com a participação de representantes das entidades 

formadoras de aprendizagem profissional e empresas parceiras do Fórum. Destacamos a 

presença do procurador-chefe adjunto do MPT-RS , Rogério Uzun Fleischmann, e os 

membros do SindiTabaco de Santa Cruz do Sul, o Instituto Crescer Legal e a presença dos 

membros do Conselho Estadual de Assistência Social-CEAS. Iniciamos com a mensagem 

em comemoração ao dia Internacional das Mulheres. Na plenária foram tratados os 

seguintes assuntos: Informe sobre a reunião de Coordenadores e a do Fórum Nacional de 

Aprendizagem Profissional-FNAP, realizadas em Brasília/DF de 24 a 27/02/2015, no qual 

a Dra. Denise apresentou os gráficos da atual situação de efetivação de aprendizes no 

Brasil, considerando que o RS teve um crescimento ultrapassando sua meta de 15.000 para 

19.000. Além desta apresentação, a Dra. Denise relatou sobre o que foi apresentado no 

Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional, com a apresentação dos slides das ações 

para este ano de 2015, o Plano Pluri Anual; Nova Plataforma para o cadastro Nacional de 

Aprendizagem Profissional, que estará pronta no final de Maio/2015; Programa Nacional 

de Aprendizagem no setor do Desporto, com data a confirmar da capacitação no mês de 

Abril para as Instituições formadoras de Aprendizagem; Programas de Aprendizagem 

Corporativos, que trata sobre a execução pelo SENAC e Entidades sem Fins lucrativos; 

Licitação EAD Aulas presenciais no início, no meio e no final do curso; Pronatec 

Aprendiz, para micro e pequenas empresas, administração direta e empresas públicas não 

contribuintes, envolvendo a participação do Estado( SEDUCs, SEC. Trabalho, MDS e 

SMPE), voltado para o público Trabalho Infantil( adolescentes), Sócio Educativa, EJA, 

Rede Pública; PCD; Médio Concluído. Foi levantada  a questão do Observatório do 

Trabalho, que busca informações através da RAIS, CAGED e que conta com o apóio dos 

conselhos municipais. Também outra informação que consta em andamento é a criação da 

Instrução Normativa que possibilita estabilidade a gestante; A implantação  de aprendizes 

no MTE; a intermediação do SINE para vagas de Aprendiz e as Micro e PP, poderão 

contratar aprendizes mesmo com o numero zero de colaboradores. Informe sobre o 

encontro com o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social/RS, 

Miki Breier ocorrido no Centro Administrativo estadual (CAFF) em 25/02/2015, O 

encontro teve como objetivo a entrega de proposta de implantação de uma política de 

Aprendizagem no Estado para a execução da Aprendizagem Profissional nas autarquias, 

empresas mistas e fundações. Na ocasião também foi solicitado o apoio do secretário para 

que seja estabelecida uma categoria salarial específica para os inscritos no programa de 



Aprendizagem Profissional, mas por decisão da Coordenação do FOGAP, não daremos 

procedência na alteração do piso regional para os aprendizes. Relatamos sobre a 

construção do Plano Estadual de Aprendizagem Profissional/2015, a coordenação esta em 

processo de desenvolvimento do plano em virtude de trabalharmos no formato do Plano 

Nacional de Aprendizagem Profissional, mas enfatizamos para que todas a Instituições 

formadoras e executoras de Aprendizagem, encaminhem seus planos de cursos e os valores 

que são cobrados referente a taxa administrativa para as empresas com a finalidade de se 

criar uma padronização de valores para as Instituições. Nos assuntos diversos, abrimos 

espaço para os membros do SindiTabaco de Santa Cruz do Sul, que solicitaram  a relação 

de cidades da área rural que não há aprendizagem profissional. Dra. Denise, sugeri que seja 

criado uma ação conjunta com o MPT 4º Região para tratar desta solicitação do sindicato. 

O procurador-chefe adjunto do MPT-RS , Rogério Uzun Fleischmann, informou que fará 

este acompanhamento. Destacamos a fala do Sr. Joaquim Proença, representante do CEAS, 

que anunciou a participação do conselho de forma efetiva nas plenárias do FOGAP, com o 

objetivo de somar ideais na construção de políticas públicas através do nosso Estado. O 

membro da coordenação do FOAGAP,  Lucas Costa da Pequena Casa da Criança, realizou 

a leitura das considerações realizadas pelo representante da Instituição Mesquita, Sr. 

Wagner Moura sobre as alterações sofridas em seu artigo, vinculado na Revista Aprendiz. 

Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença dos presentes e lavramos a ata, 

assinada  pela Coordenadora do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional-FOGAP e 

Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. Denise Brambilla. 

 

 
 


