
 

 

 

 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e quinze, com início às quatorze horas, na 

sala 516, 5º andar da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, situada 

na Avenida Mauá, nº 1013, 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. A plenária contou com a 

participação de representantes das entidades formadoras de aprendizagem 

profissional e empresas parceiras. Iniciamos plenária com a apresentação do 

Professor do SENAC, Sr. Beltrão que palestrou sobre os temas de Marketing de 

vendas e os objetivos estratégicos. Beltrão abordou os tipos de planejamento, como 

estratégico, tático e operacional e também Informou que tanto marketing quanto 

vendas precisam trabalhar em sintonia. Apesar de que as vendas se esforçam em 

ganhar o cliente pelo preço, quanto que marketing quer exatamente o contrário, preferi 

investir em divulgação. Foi destacado a importância que o indicador representa para a 

realização do desempenho para a finalização de um resultado. Beltrão enfatizou que o 

mercado busca profissionais com personalidade e não com o perfil condicionado.Dra. 

Denise agradeceu a presença e participação do professor Beltrão. João Soares, falou 

a respeito da reunião que a coordenação do FOGAP, terá com a equipe do DETRAB, 

para discussão da minuta estadual da aprendizagem profissional no RS, agendada 

para o dia 15 de julho, na SRTE. Dra. Denise falou a respeito da realização do evento 

em Brasília no dia 12 de agosto que irá tratar sobre o dia A da aprendizagem 

profissional, que contará com a presença dos auditores fiscais e instituições 

formadoras de aprendizagem. Dra. Denise, também falou a respeito da realização da 

feira da aprendizagem profissional, que será realizada em novembro deste ano no RS, 

mas que teremos novas informações após a realização do dia A em Brasília. 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. 

 

 

 

 


