
 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, com início às quatorze horas, no 
auditório da Livraria Paulus na rua José Montaury, 155 - Centro, Porto Alegre/RS, realizou- se a 
Plenária  do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional- FOGAP, presidido pelo membro da 
coordenação   do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional e representante da Instituição 
Calábria João Soares, tendo como secretária Simone Quadros da Instituição Projeto  Pescar  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 citando a ausencia da representação da SRTE e uma representação na coordenação 
geral do fórum por parte da auditoria fiscal do trabalho. Os presentes realizaram a avaliação da 
Feira da Aprendizagem Profissional, realizada nos dias 01 e 02 de dezembro no espaço do 
Bourbon Wallig, destacando visibilidade para o FOGAP, participação das instituições, empresas 
e os órgãos públicos parceiros. Foi dito também a presença e participação do Ministrio do 
Trabalho e Previdência Social Miguel Rosseto. Os presentes, também citaram como medida de 
melhorias para a próxima feira, formar comissões para check list durante o evento, investir em 
oficinas para aprendizes e expor os produtos e verificar a possibilidade de comercializar os 
produtos. Foi destacado a importancia da participação da parcerias: GRUPO ZAFFARI, MPT da 
4º Região e outros. Esta pauta, foi selada com a palavra Aprendizado na avaliação geral. A 
próxima pauta em discussão, foi o lançamento da 2º edição da Revista Aprendiz, que por 
questões de tempo, falta de representação da SRTE, o lançamento foi postergado de dezembro 
de 2015 para  o 1º semestre de 2016. O financiamento da revista foi através dos TACs, 
destinados pelos Procuradores do Trabalho Dra. Enéria e Dr. Gilson. Foi dado um prazo maior 
para as entidades enviarem seus artigos para vinculação na Revista. A próxima pauta discutida 
foi a tramitação da proposta de Lei Estadual da Aprendizagem Profissional no Estado do RS. O 
grupo realizou a discussão do planejamento para o ano de 2016, com as seguintes sugestões: 
esclarecimentos legais ( ex. Aprendiz Gestante); comissões de trabalho para debater assuntos 
diversos da aprendizagem; divulgar atividades práticas sobre aprendizagem profissional; relatar 
histórias de aprendizes efetivados nas empresas; realizar um seminário em comemoração dos 
10 anos de Aprendizagem Profissional ( o que fizemos no que evoluímos); Calendário para 2016: 
manter as plenárias na  segunda semana de cada mês ( quartas feiras) como de costume, na 
SRTE. A proxima plenária será no dia 09 de Março de 2016, na SRTE, 5º andar sala 516. 
Esperamos com a coordenação geral do FOGAP instituido por uma representação da SRTE. O 
Instituto Crescer Legal, divulgou vagas em aberto para educadores na cidade de Santa Cruz do 
Sul, Venacio Aires, Candelária, Vera Cruz e Vale do Sol. Foi sugerido pelo presentes na Plenária 
do FOGAP, uma moção das Instituições em oposição a transferência da Dra. Denise para cidade 
de Caxias do Sul e exoneração na Coordenação Geral do FOGAP. A coordenação do Fórum, 
acompanhará a transição na nova Superintendência do trabalho para solicitar uma reunião com 
o novo Superintendente. Encerramos a Plenária com a exibição de imagens das atividade do 
FOGAP, ao longo do ano de 2015. 
 Nada mais havendo a tratar, lavramos a ata assinado  pelo membro da coordenação  do Fórum 
Gaúcho de Aprendizagem Profissional-FOGAP e Representante do Calábria,  João Soares. 
 

 


