
 

 

ATA Nº 001.2018 – 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Dia: 27/02/2018 Horário: 14:00

Local: Superintendência Regional do Ministério do Trabalho – Av. Presidente Antonio Carlos, 251, 

12º andar, Auditório da Ala Norte – Rio de Janeiro. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 

Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para a sua 

46ª Reunião Ordinária. A sessão foi aberta às 14h20min pelo Sr. Rogerio Santos, representante 

da Superintendência Regional do Trabalho – SRT-RJ. Em seguida, foi anunciada a pauta da 

reunião: 1) Fala do Coordenador; 2) Plano de Trabalho para 2018; 3) Fala dos coordenadores dos 

grupos ativos; 4) Alimentação do Site oficial; 5) Apresentação de Aprendizes - ISBET; 6) Projeto 

de Capacitação dos Conselheiros Tutelares; 7) Informes Gerais. 

 

Em sua fala inicial, o Sr. Rogério Santos ressaltou a necessidade de o Fórum crescer. Frisou que 

a Secretaria continuará convidando instituições para integrar o Fórum. Relembrou ainda outro 

ponto, que impacta direto na contratação de aprendizes, que é a oferta de cursos em áreas 

diversas, e não apenas a concentração na área administrativa.  

 

Com relação ao plano de trabalho do FEAP para 2018, o Sr. Rogério Santos apresentou uma 

minuta do plano, para submeter à aprovação da plenária. O plano sofreu algumas alterações, 

propostas pelo Sr. Luan Costa, representante do CIEE, quais sejam: 

1. Fusão dos grupos de Relacionamento Parlamentar, Relacionamento com Prefeituras e 

Relacionamento com o Estado, e criação do grupo de Posicionamento Político; 

2. Criação do Grupo de Comunicação Institucional. 

 

 

 



 

 

Com relação ao segundo grupo, o Sr. Luan Costa explicou que, embora o FEAP tenha e-mail, site 

e página no Facebook, esses canais têm funcionado de maneira isolada. Frisou também que, 

sozinho, não tem conseguido buscar conteúdo para essas redes. Sugeriu a participação, no GT, 

de pessoas que tenham disponibilidade, interesse e algum conhecimento para lidar com as mídias 

do Fórum. Citou que, na própria plenária, há muitas pessoas capazes de gerar conteúdo para o 

FEAP, escrever sobre a Aprendizagem Profissional.  

 

O Sr. Luan Costa afirmou que, inicialmente, tentou manter a página do Facebook atualizada, 

sobretudo com informações sobre a Lei. No entanto, nem sempre tem condições de, sozinho, 

produzir material. Portanto, sugeriu que as instituições interessadas gerem conteúdos, como 

artigos, por exemplo, para o site e o Facebook. 

 

O Sr. Rafael Conde, representante do ISBET, sugeriu entrar em contato com a plataforma Atados, 

que conecta ONGs que precisam de ajuda a voluntários que querem ajudar. Será necessário 

apenas alguém que acompanhe o processo. Também sugeriu que o Fórum faça contato com os 

cursos de Assistência Social das Universidades Públicas. 

 

A Sra. Aline, representante da Rede Cidadã, sugeriu ainda que cada instituição ficasse 

responsável pela geração de conteúdo durante um mês. 

 

O Sr. Luan Costa frisou que a participação das entidades é importantíssima, mas na redação de 

artigos. Com relação a notícias e publicações sobre a lei, o voluntariado pode atuar com mais 

facilidade, sob a orientação da secretaria executiva. 

 

 



 

 

Para redação de artigos mensalmente para o site, a ordem estabelecida foi a seguinte: 

 Março: Instituto Ser Mais 

 Abril: Obra do Salvador 

 Maio: Rede Cidadã 

 Junho: CIEDS 

 Julho: Lar Fabiano de Cristo 

 Agosto: CAMP Mangueira 

 Setembro: ACM 

 Outubro: CIEE Rio 

 Novembro: ESPRO 

 Dezembro: Anima 

 Janeiro 2019: Saber 

 
O Sr. Luan Costa se comprometeu a encaminhar o calendário para as entidades voluntárias, bem 

como um arquivo com orientações gerais para a produção de artigos (Ver Anexo 1). O prazo para 

envio dos textos será o dia 15 de cada mês, para publicação no dia 20. 

 

O Sr. Rogério Santos distribuiu para a plenária uma cópia da minuta do plano de ação do FEAP 

para 2018 e solicitou que as entidades enviassem suas contribuições até o dia 15 de março para o 

e-mail do Fórum (feaprj@gmail.com). 

 

Em seguida, houve a apresentação de Aprendizes do ISBET. A Sra. Karla Pedrosa apresentou, 

brevemente, a instituição. Depois, os aprendizes Ingrid e Juliana contaram para a plenária suas 

experiências dentro do Programa de Aprendizagem. 

 

Após a apresentação o Sr. Rogério Santos relembrou o calendário de apresentação de aprendizes 

para 2018, qual seja: 

 Março: Instituto Arcádia; 

 Maio: LBV 

 Julho: Fundação CDL 

 Setembro: CIEE 

 Novembro: ACM 
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Em seguida, o Sr. Luan Costa fez uma breve explanação do plano de ação do Fórum, de modo 

que a plenária pudesse, desde então, fazer suas colocações iniciais. O Sr. Rogério Santos Frisou 

que este plano é uma minuta e que, após aprovação, cada grupo de trabalho terá seu próprio 

plano. 

 

O Sr. Luan Costa destacou a importância de as entidades se lembrarem de levar a imagem do 

FEAP para outros espaços. Citou o exemplo do FEPETI, em que os membros, frequentemente, 

representam o Fórum nos mais variados espaços. Falou também das experiências do FEAP com 

grupos de trabalho, em que, de início, naturalmente, por afinidade com os temas, os membros 

aderem à proposta. No entanto, com o passar dos meses, os grupos vão ficando esvaziados. Por 

isso, a sugestão de fundir os grupos de Relacionamento Parlamentar, Relacionamento com as 

Prefeituras e Relacionamento com o Estado.  A plenária concordou com a fusão. 

 

O Sr. Rogério Santos ressaltou novamente a importância do GT de Posicionamento Político, pois 

é no parlamento que se dá a construção das Leis.   

 

O Sr. Rafael Conde, retomando a questão da busca de voluntariado para o Fórum, citou a 

Agência Sapiens, da Universidade Estácio de Sá.  Em seguida, citou uma reunião que ocorrerá no 

dia 7 de março, com o MEC, em que serão tratadas questões da reforma do Ensino Médio e seus 

impactos na Aprendizagem. Informou que a coordenação colegiada do FNAP está se articulando 

para tratar, na reunião, de acordos sindicais que têm reduzido as cotas de algumas empresas, 

sobretudo as empresas de vigilância e da área de asseio e limpeza. 

 

No tocante à divulgação das ações dos GTs,a Sra. Viviane Monteiro, representante da Rede 

Cidadã, destacou que o grupo elabora ata de todas as reuniões. Em resposta, o Sr. Luan Costa 



 

 

afirmou que as atas são um documento válido e devem ser disponibilizadas no site do FEAP. No 

entanto, para divulgação, é necessário um texto de caráter informativo, não documental. 

 

O Sr. Rogério Santos registrou a presença do auditor-fiscal Daniel Ferreira, Delegado Sindical 

do Rio de Janeiro no Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho – SINAIT. 

 

Com relação à atuação nos grupos de trabalho, a Sra. Regina Moreira, representante da São 

Martinho, afirmou que a interrupção das atividades do grupo de relacionamento com as prefeituras 

se deu unicamente por falta de tempo das mesmas. Disse ainda que, após a fusão dos grupos de 

trabalho, participará da reunião, mas teme assumir uma subcoordenação e não ter como arcar 

com a carga de trabalho. Destacou, por fim, a eleição de sua instituição para o CMDCA. 

 

O Sr. Rafael Conde reforçou a importância do grupo de Posicionamento Político, pois há 

informações que estão tramitando em Brasília e cujas informações não chegam para todas as 

instituições – sobretudo aquelas que não têm atuação em âmbito nacional. Relembrou o manifesto 

da Aprendizagem Profissional, criado em 2017, cuja adesão no Rio de Janeiro foi baixa. Frisou 

ainda que empresários estão agindo em várias frentes, buscando a todo custo a redução das 

cotas de aprendiz. 

 

Um membro da plenária sugeriu uma interlocução com a FEBRAEDA. O Sr. Rogério Santos 

destacou que o relacionamento parlamentar deve ser apartidário, da esquerda à direita. 

 

A Sra. Andressa Werneck, representante do Instituto Arcádia, questionou o prazo para 

planejamento dos grupos de trabalho. Em resposta, o Sr. Luan Costa informou que, a partir das 

contribuições recebidas até 15 de março, os GTs poderão caminhar na execução de suas 



 

 

atividades. Informou que enviará um formulário on-line para todos os membros do Fórum, para 

adesão aos grupos de trabalho. Dessa forma, todos terão tempo para consultar suas instituições e 

pensar com cautela antes de integrar qualquer GT. 

 

O Sr. Edilson, representante da Obra do Salvador, sugeriu que as instituições criassem um selo, 

ou algo parecido, para utilizar em seus materiais institucionais, indicando que ela integra o FEAP. 

 

 

A próxima reunião ordinária do FEAP foi marcada, para o dia 27 de março de 2018, às 14 horas. 

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião plenária, da qual eu, Luan Costa, lavrei a presente 

Ata. 

 

 

______________ 
Luan Costa 
Secretaria Executiva 
CIEE Rio 
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