
 

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

No dia cinco de maio do ano de dois mil e dez, no auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no 

Estado do Rio Grande do Sul – SRTE/RS, em Porto Alegre, reuniu-se a Coordenação Colegiada do Fórum Gaúcho da 

Aprendizagem Profissional. A coordenação da reunião coube à Auditora Fiscal do Trabalho Denise Brambilla, ao 

Assessor Luiz Müller, ambos representando a SRTE/RS, e à Dra. Dulce Martini Torzecki, representando o Ministério 

Público do Trabalho-MPT. O senhor Müller iniciou a reunião informando a pauta da mesma: 1) Relato da Reunião da 

Coordenação em Caxias do Sul; 2) Relato do Fórum Municipal de Porto Alegre da Aprendizagem; 3) Blog do Fórum 

Gaúcho da Aprendizagem; 4) Aprendizagem Bancária. O primeiro item foi relatado pelo senhor Henrique Antonio 

Gerstner, representante da QI Escolas e Faculdades, falando sobre a viagem feita à Caxias do Sul por alguns membros 

da Coordenação do Fórum da Aprendizagem. O mesmo alegou ter se sentido satisfeito com o trabalho feito pelas 

empresas visitadas, sendo a primeira a empresa VISATE, onde assistiram a um vídeo da instituição e após conheceram 

a estrutura da escola. Continuando seu relato, comentou sobre a visita feita na segunda empresa, a Marcopolo, 

também sendo bem recebidos; disse, ainda, que puderam participar de um test drive em um dos ônibus da empresa e 

acompanhar uma das aulas que estava sendo dada no momento. 

No segundo momento da reunião foi falado sobre a aprendizagem bancária, referente ao curso oferecido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego nas dependências da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio 

Grande do Sul. A senhora Fabiane Theobald, do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE/RS, manifestou-se 

dizendo que faltou a participação do Rio Grande do Sul nas aulas. O senhor Luiz Müller afirmou que o material didático 

e o conteúdo utilizado durante as aulas serão repassados aos interessados. Após, a representante da Rede Sinodal de 

Educação SETREM, Maidi Terezinha Dalri, expôs o endereço eletrônico do blog do Fórum da Aprendizagem, onde 

pretende-se publicar o conteúdo do mesmo antes referido. No blog constam os nomes dos membros da coordenação 

do Fórum, as datas e locais das reuniões plenárias, entre outros itens. O endereço do mesmo 

é http://forumgauchoap.blogspot.com . 

Também foi citado na reunião, pelo senhor Sidnei Álvares, um dos representantes da General Motors de Gravataí, a 

importância da mudança no ensino em função da tecnologia que está avançando e que os jovens de hoje e do futuro 

estão acompanhando esta era tecnológica. Para finalizar, o senhor Müller lançou a idéia de realizar um seminário para 

o lançamento do blog e fazer um debate referente à Lei da Aprendizagem, a Adequação da Aprendizagem à tecnologia 

da Informação e Metodologias para a Aprendizagem. Este debate será feito entre três entidades, sendo elas: SENAC, 

de São Paulo, General Motors, de Gravataí, e SETREM, da cidade de Três de Maio. Ficou decidido também que os 

assuntos pendentes desta reunião serão discutidos no próximo encontro da Coordenação do Fórum Gaúcho da 

Aprendizagem. 
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