
 
 
 

 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, com início às quatorze horas, 
na sala 516 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, situada 
na Avenida Mauá, nº 1013, 5º 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; Fabiane Theobald e Débora Almeida 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;  Sr. Sergio Rauber do 
Sinditabaco e demais membros. A plenária contou com a participação de 
representantes das entidades formadoras de aprendizagem profissional e empresas 
parceiras do Fórum. Iniciamos com uma mensagem motivacional, que tratou sobre 
sinergia no trabalho. Na plenária tivemos apresentação do Sr. Sergio Rauber do 
Sinditabaco, que informou os preparativos para a realização do IV Seminário de 
Aprendizagem Profissional/RS, previsto para 12/08/2015, na universidade de  
Santa Cruz do Sul. Durante a plenária foi abordado algumas sugestões de temas 
para o Seminário, Joaquim Proença, sugeriu um tema que se trata sobre 
aprendizagem profissional na assistência social, voltada para área rural, com a 
possibilidade de convidarmos a ministra Tereza Campello. A assistente social 
Vitória Raskin do MPT 4º região, sugeriu que convidássemos também para 
palestrar a Dra. Patrícia, para abordar a ação que o Ministério Público realiza na 
área rural. Foi mencionado também para palestrar a Sra. Márcia Soares da OIT, 
que faria apresentação de cases. Sr. Sergio Rauber, comunicou a data da próxima 
reunião de organização do Seminário, agendada para o dia 26 de maio. Em 
seguida, tivemos o relato da reunião da Dra. Denise e Fabiane do CIEE, com o 
Secretário da Justiça de Direitos Humanos, o Secretário Cesar Luis de Araújo 
Faccioli, que mencionou conhecer o trabalho da Aprendizagem Profissional e que 
admirava o Programa. Dra. Denise também relatou o novo presidente da FASE, 
trata-se o Sr. Robson Luis. Em seguida, tivemos o relato da Nara dos Anjos da 
Instituição SENAC, que falou a respeito da formatura dos aprendizes do sistema 
penitenciário e que na próxima plenária do FOGAP, teríamos 
apresentação dos docentes do SENAC – aprendizagem no Presídio Central e no 
IPF/Porto Alegre. Dra. Denise informou sobre a reunião multiministerial que terá 
em Brasília no dia 22 de maio, para tratar sobre o cenário da aprendizagem 
profissional. Tivemos a presença dos aprendizes da Instituição CESMAR, que se 
apresentaram e demonstraram estarem muitos felizes por fazerem parte do 
programa de aprendizagem profissional. Nada mais havendo a tratar, lavramos a ata 

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

Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. Denise Brambilla. 

 


