
 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO FÓRUM GAÚCHO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

No dia sete de abril do ano de dois mil e dez, representantes da coordenação colegiada do Fórum Gaúcho da 

Aprendizagem Profissional, conforme encaminhamento da reunião de dezembro/2009 dirigiu-se ao município de 

Caxias do Sul para conhecer experiências de aprendizagem. A agenda contou com a participação de Felipe Augusto 

Teixeira – Coordenador Nacional da Aprendizagem da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que estava em Porto Alegre. Na parte da manhã a visita foi à Unidade Projeto Pescar VISATE, 

instalada na Viação Santa Teresa Ltda, na Rua Júlio Callegari, 940 – Bairro Esplanada em Caxias do Sul, onde alguns dos 

jovens/alunos atendidos pela Unidade Projeto Pescar (UPP) realizaram apresentação do histórico do Projeto Pescar, 

com suas diretrizes, matriz curricular, nominando a Rede Pescar da Serra, chegando à implantação ao funcionamento 

da Unidade Projeto Pescar VISATE que está na 8ª turma, com o destaque de que desde 2008 (7ª turma) a empresa 

está utilizando o Projeto Pescar para também cumprir sua responsabilidade legal com a turma de 22 alunos 

contratados como aprendizes cotistas. Em seguida, sob a coordenação da professora Rosângela Battisti que atua com 

os colaboradores da empresa e também no Pescar, foi realizada uma ginástica laboral, envolvendo os visitantes e a 

turma do Projeto Pescar. Na sequência, três jovens atendidos em 2010, nesta 8ª turma, que estão há um mês no curso 

que é na área do comércio, em vendas e atendimento ao cliente, apresentaram depoimentos seus e dos colegas. Além 

disso, o egresso Eduardo relatou sua experiência de quando fez o Pescar e a atual como colaborador da VISATE. Para 

finalizar a apresentação, os jovens mostraram um vídeo chamado A Flor da Honestidade, que segundo eles resume o 

conceito que aprendem e vivenciam no Pescar que é para além da formação profissional específica. Silvia Ramirez e 

Daiane Araújo fizeram um agradecimento em nome da Fundação Projeto Pescar e Felipe Teixeira, responsável pela 

Aprendizagem Nacional (Ministério do Trabalho e Emprego) também trouxe uma palavra aos jovens participantes do 

Projeto. Em seguida, Fábio e Cassandra, respectivamente Articulador e Orientadora da Unidade juntamente com os 

jovens, nos levaram de ônibus para conhecer a empresa e a Unidade (sala de aula e demais espaços utilizados pela 

turma). Os participantes da visita tiveram a oportunidade de interagir com os alunos e com os representantes da 

empresa com questionamentos sobre o cotidiano das atividades do curso e também sobre a empresa. Após visita ao 

espaço da UPP e almoço no refeitório oferecido pela empresa VISATE, o grupo se dirigiu a Empresa Marcopolo S.A, na 

Av. Rio Branco, 4889 - Bairro Ana Rech, também em Caxias do Sul. No auditório da empresa, o representante de 

Recursos Humanos Gilberto Pedroni, que é membro da coordenação do Fórum Gaúcho, juntamente com 

representantes do jurídico e do marketing da empresa, receberam os visitantes. Estavam também no local o 

coordenador regional do SENAI, a coordenadora pedagógica do SENAI e o instrutor Trevisan da Marcopolo, que é um 

ex-aluno. Raquel Franzon do SENAC/RS, membro da coordenação do Fórum, também aguardava na empresa. O 

Progama de Aprendizagem é desenvolvido no Centro de Treinamento da empresa Marcopolo, sendo a metodologia, 

documentação e certificação responsabilidade do SENAI e o instrutor responsabilidade da Marcopolo. Pedroni 

apresentou primeiramente um vídeo institucional, falou um pouco sobre a empresa que tem 14.000 empregados no 

mundo, quase 4.000 fora do Brasil, sendo que em Caxias do Sul são 8.000 colaboradores. Em seguida trouxe uma 

apresentação do Centro de Treinamento, com enfoque na EFPM – Escola de Formação Profissional Marcopolo, cujo 

início das atividades foi em março de 1990, destacando que este era um grande desejo do presidente Paulo Bellini. A 

EFPM tem 03 turmas: 33,3% encaminhados pela FAS; 33,3% da família Marcopolo (filhos de funcionários) e 33,3% da 

comunidade. No processo seletivo os 03 grupos concorrem entre si para conseguirem uma vaga. Atualmente, o 

trabalho ocorre também em comunidades de baixa renda da cidade, sendo que nestes cursos a inscrição e a seleção 

são voltadas à comunidade. A EFPM tem 573 formados e 157 alunos com curso em andamento, sendo: 90 nas fábricas 

MP de Caxias; 20 EFPM – Plástico; 22 no Reolon e 25 no Ciferal. Além disso, há 06 unidades escolares, sendo 04 em 

Caxias do Sul/RS, 01 em Duque de Caxias/RJ e 01 na África do Sul. Para as 90 vagas do curso na Marcopolo há 1300 

candidatos, o que significa 14,44 candidatos por vaga. Ao término de cada turma do curso cuja CBO é de Montador de 



Veículos Automotores, todos os alunos são efetivados, ou seja, atende as necessidades da empresa, com alunos 

qualificados tecnicamente e também inseridos totalmente na cultura Marcopolo. O curso da área de Plástico é 

desenvolvido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), responsável pela certificação e 

acompanhamento. Pedroni apresentou também outras atividades do Centro de Treinamento Marcopolo, como o 

projeto Superação destinado ao público externo que realiza a contratação de Pessoas com Deficiência em parceria 

com instituição especializada – Escola João Prata Vieira, responsável desde a pré-seleção e pelo acompanhamento de 

todas as tarefas desenvolvidas (contratação como trabalhadores e não como aprendizes) primeiramente no ambiente 

da instituição especializada e depois quando liberados/treinados no tempo necessário e adequado a cada um(a) 

podem vir para a empresa. Na sequência, o grupo foi convidado a uma visita à Fábrica da Empresa e ao Centro de 

Treinamento, para tanto foram conduzidos pela planta da Marcopolo em ônibus de última geração montado pela 

empresa, que se encontrava em fase de acabamento. No Centro de Treinamento o grupo teve oportunidade de ver os 

alunos em atividade e fazer perguntas ao instrutor Trevisan e alguns alunos e ao circular pela fábrica; houve a 

oportunidade de conhecer todo o processo de produção/montagens de ônibus Marcopolo, além de fazer 

questionamentos os mais diversos. No encerramento houve manifestação do diretor regional do SENAI que enfatizou 

a satisfação de ser parceiro da Marcopolo e de outras grandes empresas de Caxias do Sul, atendendo diretamente nas 

plantas industriais às necessidades de formação e qualificação. O senhor Felipe Teixeira também se manifestou em 

nome do Ministério do Trabalho e Emprego e o representante da empresa entregou a todos os presentes uma “foto 

oficial da visita”. Em anexo, as apresentações que os visitantes assistiram nos dois locais e algumas fotos. Para finalizar 

e brindar o momento houve uma visita orientada por enólogo responsável e acompanhada pelo dirigente da Vinícola 

Luiz Argenta, no município de Flores da Cunha, onde o grupo foi homenageado com uma degustação. A visita foi 

encerrada pela AFT Denise Brambilla Gonzalez e o grupo retornou a Porto Alegre na van que foi locada pelas 

instituições participantes. 

 


