
 

ATA DA QUINTA REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM GAÚCHO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

No dia 26 de maio do ano de 2010, no Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do 

Rio Grande do Sul – SRTE/RS, em Porto Alegre, reuniu-se o Fórum Gaúcho da Aprendizagem Profissional. Pauta da 

reunião: 1) Preparação do Seminário sobre Metodologias na Aprendizagem; 2) Lançamento do Blog do Fórum; 3) 

Constituição do Grupo de Trabalho para visita às entidades da Aprendizagem Bancária; 4) Assuntos gerais. O Assessor 

Luiz Müller deu início à reunião ao lado da Doutora Dulce Martini Torzecki, informando a importância que o blog terá 

futuramente, pois muitas pessoas utilizam a Internet como meio de comunicação, principalmente os jovens e, até 

mesmo, os participantes das reuniões do Fórum, sejam das plenárias, da coordenação e das audiências públicas. 

Referente à preparação do Seminário, o senhor Müller confirmou a data do evento que será no dia da próxima reunião 

Plenária do Fórum, em 28/07/2010, no auditório desta Superintendência. Müller completa sua fala dizendo que neste 

Seminário haverá um debate entre três entidades, sendo elas: SENAC, de São Paulo, General Motors, de Gravataí, e 

SETREM, da cidade de Três de Maio. O debate será referente à Lei da Aprendizagem, à Adequação da Aprendizagem à 

tecnologia da Informação e Metodologias para a Aprendizagem e estará disponível no blog. O SENAC será o principal 

debatedor, mas se irão falar sobre metodologias é preciso analisar o que tem sido feito para que seja possível 

qualificar as metodologias existentes, afinal, é difícil fazer uma única metodologia, conclui Müller. A senhora Maidi 

Terezinha Dalri toma a palavra dizendo que no Seminário seria interessante mostrar o perfil do Aprendiz, mostrar 

como trabalham, entre outros aspectos que as empresas buscam. Aproveitando, a senhora Silvia Ramirez, do Projeto 

Pescar, completa falando que o Seminário será justamente para trazer melhorias para a Aprendizagem. Após essas 

colocações, a senhora Maidi comentou sobre o blog do Fórum, como ele funcionará e que o lançamento do mesmo 

será feito no dia do Seminário; Maidi pede sugestões para os outros membros da coordenação. A representante do 

Ministério Público do Trabalho - MPT, Doutora Dulce Martini Torzecki, disse que já acessa o blog e, inclusive, divulga 

para outras pessoas. 

  

 


