
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM GAÚCHO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

No dia 22 de outubro do ano de dois mil e nove, 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: aprovação do Regimento Interno; formação de grupos de trabalho; audiências públicas; 

cronograma com as datas dos próximos encontros; assuntos gerais. Aprovação do Regimento Interno: O Assessor Luiz 

Müller proferiu a leitura do Regimento Interno e da composição da 1ª Coordenação do Fórum. Comentou que já estão 

contempladas no texto do Regimento sugestões propostas por 6 (seis) entidades. Após a realização de algumas 

alterações no regimento, o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Foi esclarecido que a Coordenação 

Geral do Fórum será feita pela SRTE/RS (que constroi as propostas do Fórum), e que quem decide em primeira 

instância é a Coordenação Colegiada e em última instância é a Plenária. Formação de grupos de trabalho: Por sugestão 

do Ministério do Trabalho, o Fórum deverá acompanhar in loco os cursos que operam aprendizagem. Foi aprovada a 

constituição do 1º Grupo de Trabalho, que será responsável por visitar entidades executoras da qualificação para a Lei 

da Aprendizagem. O objetivo deste grupo não é realizar um processo de fiscalização nas entidades, mas sim de 

construção de identidades entre as várias metodologias adotadas. Por esta razão, o 1º grupo de trabalho é composto 

por entidades que qualificam para o setor metal mecânico, conforme segue: SENAI, Calabria, Fundação Pão dos Pobres 

e Projeto Foco, acompanhados pela SRTE/RS e pelo CEDICA/RS. Este Grupo fará visitas em todas as instituições que 

qualificam na área metal-mecânica e construirá um relatório conjunto, que posteriormente será apresentado à 

Coordenação e à Plenária do Fórum. O objetivo é que este processo faça com que as metodologias se aproximem, 

melhorando, assim, a qualificação do aprendiz e também a relação das instituições com os jovens e com as empresas, 

pois é neste tripé que está assentada a razão de ser da Lei da Aprendizagem. O Auditor Fiscal Fernando Rigol, da 

SRTE/RS, comentou que antes da criação do Fórum da Aprendizagem Profissional eram os Auditores Fiscais que 

visitavam as entidades e faziam essas sugestões, mas o Ministério do Trabalho e Emprego–MTE considera mais viável 

que entidades de áreas afins na qualificação visitem as empresas que sejam do mesmo segmento. Todas as entidades 

que operam aprendizagem passarão por essa visita, inclusive aquelas que já tenham seus cursos validados. Os 

Auditores Fiscais Denise Brambilla e Fernando Rigol entrarão em contato com as entidades que fazem parte do 1º 

Grupo de Trabalho para agendar a visitação. O Assessor Luiz Müller aproveitou para informar que de 03 a 05 de 

novembro de 2009 o MTE realizará na SRTE/RS um curso de capacitação para entidades que operam aprendizagem 

junto ao setor bancário. Audiências públicas: O MTE e o Ministério Público do Trabalho-MPT estão realizando 

audiências públicas em várias regiões do Estado. Essas audiências consistem em uma notificação, baseada na CLT, 

encaminhada a todas as empresas de determinada cidade (ou região). Reunidas as empresas, o MTE e o MPT 

informam sobre a Lei da Aprendizagem para que o empresariado compreenda que, mais do que uma obrigação, essa 

Lei é uma oportunidade de qualificação de jovens e, assim, as empresas percebam as vantagens em cumprir a Lei; 

fazem parte da mesa das Audiências o MTE, o MPT (que são os convocadores), o Sistema S (sempre que quiser/puder), 

alguma autoridade do município e outros convidados. Os participantes da reunião foram convidados para as próximas 

audiências públicas: dia 23 (vinte e três) de outubro de 2009, em Santa Cruz do Sul, dia 28 (vinte e oito) de outubro de 

2009, em Três de Maio, e dia 16 (dezesseis) de novembro de 2009, em Parobé. Cronograma com as datas dos 

próximos encontros: Proposto pela SRTE/RS e com a concordância de todos os participantes, ficou acertado que a 

próxima reunião plenária do fórum será realizada no dia 16 de dezembro de 2009, quando deverá ser apresentado o 

relatório da coordenação acerca das visitas do grupo de trabalho, e também será discutida a metodologia empregada. 

Nessa data também será feito um balanço do número de aprendizes em 2009 (matrículas e cotas). A partir do mês de 

março de 2010 as reuniões plenárias do fórum ocorrerão bimestralmente, sempre na última quarta-feira do mês, 

conforme cronograma a seguir: 31 de março de 2010, 26 de maio de 2010, 28 de julho de 2010, 29 de setembro de 



2010, 24 de novembro de 2010. As reuniões ocorrerão sempre às 14 (quatorze) horas, no auditório da SRTE/RS. A 

reunião foi encerrada pelo Assessor Luiz Müller, que agradeceu a presença de todos. 

 


