
 
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, com início às quatorze horas, 
na sala 516 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, situada 
na Avenida Mauá, nº 1013, 5º andar, Centro, Porto Alegre/RS, realizou- se a 
Plenária  do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional- FOGAP, presidida 
pela coordenadora geral do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional e AFT, 
Dra. Denise Brambilla, tendo como secretários Auditor Fiscal do Trabalho Sr. 
Paulo Panno e o  adjunto Sr. João Soares e a presença dos coordenadores do 
Fórum: Simone Correa, suplente do Projeto Pescar; Fabiane Theobald e Débora 
Almeida do CIEE; Dorilda Vivian do ISBET; Nara dos Anjos do SENAC; 
Alessandra Trost do SENAI; Ana Paula da Reviver; Geomar Tremea do Novo 
Lar;  Sr. Sergio Rauber do Sinditabaco e demais membros. A plenária contou com 
a participação de representantes das entidades formadoras de aprendizagem 
profissional e empresas parceiras do Fórum. Iniciamos com a apresentação dos 
docentes do SENAC, que executam  aprendizagem no Presídio Central e no 
IPF/Porto Alegre. Na ocasião  a equipe apresentou a metodologia e as estratégias 
do curso realizado nas galerias. Também destacaram a realização de um brechó 
organizado pelos aprendizes, para aprimorar as técnicas de venda e valorização 
de seus trabalhos. O representante do SENAC, destacou a importância de 
trabalhar com os aprendizes de forma planejada no dia a dia e que não se realiza 
nada de forma imposta. Dra. Denise agradeceu pela participação e também 
agradeceu pela parceria das empresas na realização deste projeto. Em seguida, 
tivemos apresentação do superintendente Eloi Flores da Superintendência de 
Educação Profissional- SUEPRO, que relatou a retomada das atividades das 
escolas técnicas no Estado do RS, nas áreas da saúde, comercio, industria, 
agricultura etc, através dos cursos de qualificação profissional. Eloi apresentou 
gráficos com informações de empreendedorismo, desenvolvimento regional, 
modernização das escolas agrícolas, esforço de captação, financiamento de 
recursos nacionais e internacionais. Ao final, Eloi destacou os dados da educação 
profissional que teve um crescimento representado por gráficos no segmento do 
ensino privado no Estado do RS. Após tivemos apresentação de Márcia Soares, 
National Officer, OIT (Organização Internacional do Trabalho)/Brasil, que 
ressaltou o combate mundial contra a exploração do trabalho infantil e que o 
abandono escolar pode acarretar no aumento deste índice de trabalho informal de 
crianças e adolescentes. Márcia disse que é necessário que se amplie e adéqüem 
as políticas públicas para a aprendizagem profissional no âmbito rural e informou 
já existir um grupo de trabalho que realiza esta discussão no fórum nacional de 
aprendizagem profissional. João Soares, informou os preparativos do 
IVSeminário de AprendizagemProfissional/RS,previsto para 12/08/2015, Santa 
Cruz do Sul e também apresentou as sugestões de layout para a produção dos 
materiais informativos do evento.Nada mais havendo a tratar, lavramos a ata 
assinada  pela Coordenadora do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional-
FOGAP e Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. Denise Brambilla. 

 


