
 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, ás quatorze horas, na SRTE/RS, Avenida 

Mauá, nº 1013, sala 516, Centro Histórico, Porto Alegre., realizou- se a 2º Plenária do Fórum 

Gaúcho de Aprendizagem Profissional- FOGAP do ano de 2017, presidida pela coordenadora 

geral do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional e AFT, Dra. Denise Brambilla, tendo 

como secretário adjunto João da luz e a presença dos coordenadores do Fórum. A plenária 

contou com a participação de representantes das entidades formadoras de aprendizagem 

profissional, empresas parceiras. Iniciamos plenária com a homenagem ao dia internacional da 

mulher, no qual realizamos a leitura de uma mensagem com a entrega de certificados a todas 

as mulheres participantes do FOGAP. Em seguida realizamos o relato da reunião do GT 

Aprendizagem, que teve a participação da coordenação do FOGAP com o prefeito de Caxias 

Daniel Guerra. A equipe se reuniu para  falar a respeito da realização do seminário na cidade 

de Caxias, a criação do fórum regional da serra, e também o convite para o prefeito escrever 

um artigo para a revista aprendiz, 3º edição. Em seguida Dra. Denise falou a respeito da nota 

técnica 295/2016, que dispõe de novas orientações a respeito da estabilidade da aprendiz 

gestante, permanecendo o vinculo com a empresa até o retorno da licença maternidade. Em 

seguida Dra.Denise falou a respeito da II semana da aprendizagem profissional em parceria 

com o MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO e TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. Dra. Denise 

mencionou que haverá uma reunião para alinhar tratar a respeito da organização do evento 

que ocorrerá na semana do dia 12 de junho com o termino na sexta feira. Foi levantada a 

hipótese de se realizar no dia do seminário no período da tarde, mas aguardamos o retorno 

após a realização desta reunião agendada com os órgãos envolvidos. João da Luz relatou a 

preocupação da reforma do ensino médio que não prevê a inclusão do programa de 

aprendizagem profissional, fazendo com que muitos jovens deixem de fazer do programa 

jovem aprendiz. Ficou combinado da coordenação do FOGAP, criar uma comissão e tratar 

destas angustias e preocupações junto ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, 

Sr.Joaquim Cardinal.  A Sra. Maria Elci destacou  aos participantes do FOGAP, a realização da 2º 

edição do concurso literário do Fórum Gaúcho com participação dos aprendizes as  entidades 

formadoras. Além deste concurso, Maria Elci, também apresentou a proposta do festival da 

Canção do Fórum Gaúcho com a previsão de realização no mês de novembro de 2017, na 

cidade de Parobe, com a supervisão do Maestro Telmo e radialista Geraldo Bothier.  

  

 

 

presentação do projeto da 3º edição da Revista Aprendiz, pelo colaborador e idealizador do 

projeto Lucas Costa Roxo, que explanou sobre os regulamentos fundamentais para elaboração 

dos artigos. O prazo para entrega dos artigos ficou estipulado até o dia 02 de abril. Nara do 

SENAC sugeriu a inserção dos sites de cada instituição, na sessão de informações institucionais 



da revista, uma forma de promover o trabalho das instituições. Dra.Denise sugeriu a inserção 

da imagem do mapa de Caxias do sul, como uma das fotos destaques da capa da revista. O 

colaborador e radialista Geraldo Both de Parobé, passa a integrar a equipe de comunicação do 

FOGAP. Tivemos apresentação do GT de Aprendizagem Profissional de Caxias do Sul, no qual  

estiveram presentes: Tamara Maciel( FASE de Caxias), Viviane Costa (FAS Caxias) e Daniela 

Andrade ( FASE de Caxias). Foi apresentado os preparativos para realização do V seminário de 

aprendizagem profissional do RS, no qual se realizará no dia 12 de junho de 2017, em Caxias 

do Sul, o local ainda esta sendo avaliado. Durante a plenária, foi constituído a equipe de 

organização, no qual seguem os nomes: FAS e FASE de Caxias, CIEE, PESCAR, ESPRO, CALABRIA, 

CRESCER LEGAL, SENAC, MURIALDO. Sergio Rauber do instituto Crescer Legal, sugeriu como 

tema, a seguinte frase de impacto: “OPORTUNIDADE QUE TRANSFORMA”uma forma de 

valorizar e reconhecer o desenvolvimento dos nossos aprendizes durante e após o termino do 

programa de aprendizagem profissional. Dra. Denise informou a respeito do retorno da 

Secretaria de Políticas Publicas e Emprego-SPPE, no qual foi encaminhado em dezembro de 

2016, o pedido de validação dos cursos de qualificação profissional do Programa de 

Aprendizagem Profissional, executado pelas entidades formadoras de aprendizagem do RS. No 

entanto foi alertado que as instituições deverão acompanhar os status da pagina do site 

juventude web e verificar a procedência da validação. O fórum gaucho pretende retomar a 

discussão da aprendizagem EAD, através da constituição do GT-grupo de trabalho. A reunião 

ficou agendada para o dia 02 de março na SRTE. Maria Elsi relatou a respeito do andamento da 

criação dos projetos  do Livro Literário de Prosa e Verso 2º edição e o concurso musical, FOGAP 

da Canção Gaúcha. Os eventos estão agendados para o mês de novembro de 2017. Não 

havendo mais nada á tratar, lavramos a ata assinada pela Coordenadora do Fórum Gaúcho de 

Aprendizagem Profissional- FOGAP e Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. Denise Brambilla. 


