
 

 
 

 

ATA Nº 005.2021 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Dia: 28/09/2021 Horário: 14:00 

Local: Plataforma Meet - https://meet.google.com/zfw-myyw-grt 

 
Aos vinte e oito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, por meio da plataforma digital 

Meet no link https://meet.google.com/zfw-myyw-grt, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para sua 65ª 

Reunião Ordinária. A sessão foi aberta às 14h00min pela Sra. Louziane Souza, representante da 

Secretaria Executiva do Forum. Em seguida, foi anunciada a pauta da reunião:  

1.     Alteração Do Regimento Interno FEAP 

2.     Criação Grupo De Trabalho Para Discursão de Alinhamento do novo Regimento Interno 

3.     Semana Da Aprendizagem 

4.     Extra Pauta  

 
Iniciada reunião com a apresentação da Nathália Azevedo, Subsecretária da Secretaria Especial da 

Juventude Carioca convidada pela Dra Dulce, que se apresentou e agradeceu a oportunidade de 

participar. Natalia apresentou rapidamente o trabalho da subsecretaria e o objetivo de interlocução 

com as instituições. Dra Dulce tomou a palavra dizendo da importancia de aumentarmos nossa rede. 

Sra. Louziane iniciou o tema de discursão do item 1 apresentando as observações relevantes a 

proposta de alteração do regimento interno do FEAP. A Auditora Livia tomou a palavra sugerindo 

inversão na pauta para tratar do item 3 – Semana da aprendizagem. 

Plenaria de acordo com a inversão seguiu com a palavra a Sra. Aline que trouxe que como fruto da 

semana da aprendizagem o canal do Forum Nacinal está atualmente com 3416 inscritos no Youtube 

e que a semana de aprendizagem teve aproximadamente 20 mil acessos com media de 1,6 mil 

acessos dias e que todos os temas tratados foram muito bem acolhidos, dando destaques aos cases 

de sucesso como o tema de saudade mental. Ficou como planejamento futuro envolver mais as 

empresas nos proximos eventos. Em resumo geral o  saldo foi muito positivo e o Estado do Rio teve 

uma participação importantissina no trabalho. Foi disponibilizado link para acesso da Semana da 

Aprendizagem (https://www.youtube.com/watch?v=oql8jR_Ht3A&t=13s). A Sra Livia tomou a palavra 

sugerindo fazer alguns recortes dos melhores momentos (Ex Dra Antonieta – Juiza do Trabalho) para  
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fomentar o marketing do canal e tambem divulgação dos temas propostos. Sra Aline vai compartilhar 

PDF com resumo da Semana da Aprendizagem. Dra Dulce reforçou a importancia de termos material 

para divulgarmos temas ligados a aprendizagem lembrando que a Subsecretária da Secretaria 

Especial da Juventude Carioca está desenvolvimendo um material com o tema relacionado ao direito 

dos jovens. Sra Livia trouxe a informação que vai pegar com a Dra Adriana duas cartilhas que eles 

tem ligados ao tema da aprendizagem.e vai partilhar no grupo do FEAP. 

Votamos ao item 1 da pauta com a palavra da Sra Livia que trouxe que o regimento precisa ser revisto 

para que o mesmo fique mais de acordo com a portaria vigente como por exemplo os objetivos, adesão 

etc. Logo essa adequação tem como objetivo ajustar o texto e deixar os temas mais claro, sendo um 

norte para aqueles que ainda vão participar do Forum mantendo a participação ativa de todos e claro 

para os novos menbros mantendo sempre objetivo de ampliação da rede. Destacou-se que o Forum 

tem como objetivo ser um espaço de discursão para alavancar e articular o programa de aprendizagem 

no estado do RJ. Foi apresentado uma retrospectiva historica do papel dos forum que eram 

principalmente ligados a educação e que nosso forum “nasceu” nesse periodo com texto trazendo 

itens como deliberação tema que nao se aplica ao nosso caso uma vez que não lidamos com 

orçamento logo não cabe deliberação de tema e sim articulação e alavancagem dos temas. Livia 

destacou a importancia de elencar todas os setores ligados a aprendizagem nos 3 poderes no nosso 

estado. 

Dra Dulce tomou a palavra agradecendo os itens apresentados pela Livia e a importancia de 

mantemos os trabalhos firmes como temos feito e a importancia de atualizarmos o texto do regimento 

visando sempre melhoria. Dra Dulce se colocou a total disposição para contribuir para os trabalhos. 

Sra Louziane tomou a palavra colocando que o objetivo é uma revisão a clarear os trabalhos deixando 

ele mais objetivo . 

Foi criado então um Grupo de trabalho para estudo e formatação do novo texto para o refimento 

composto pelo seguinte membro voluntarios:   

 Aline Brito – Rede Cidadã 

 Márcia Cristina Pereira Gonçalves – Cieds 

 Isabele Ranzeiro – Camp Mangueira 

 Aurelita Vieira – Viva RIO 



 

 
 

 Jéssica Barbosa - Casa do Menor 

 Louziane Souza – Espro 

 Livia – Auditora Fiscal 

 Alexandre Lira – Auditor Fiscal 

 Dulce - MPT 

Seguimos para o extra pauta onde a Dra Dulce colocou que esteve muito feliz com a participa da 

reunião presencial da subsecretaria e que anseia pela nossa reunião presencial. A Sra Isabela tomou 

a palavra dizendo que durante a pandemia o Camp Mangueira perdeu aproximadamente 40% dos 

seus aprendizes e que de Setembro de 2020 em diante tem observado uma pequena melhora mas 

ainda não chegaram ao numero do ano passado e que todas as novas contratações são decorrentes 

a fiscalização, trouxe tambem a queda de contratação no formato de modelo alternativo. Isabela 

trouxe uma experiencia da semana da aprendizagem feita pela Amatra no RJ que convidaram 

algumas empresa e que essa semana uma empresa que participou fez contato e que as palavras 

mudaram a visão que ela tinha da aprendizem. Sra Livia trouxe a noticia que na ultima semana foi 

ventilada a possibilidade de renovação do EAD e que a nova portaria ja está pronta mas sem data 

para liberação. Sra Aline (CCB) trouxe o tema da retomado do treinamento presencial. A Sr Maria 

Escocia trouxe que ainda estão em EAD  e que a maior dificuldade é de acesso que tem sido 

contornada com a parceria com a empresas liberando espaço para os jovens assistirem treinamento 

e que tem muitos jovens sendo efetivados. A Aurelita trouxe que o Viva Rio tambem está em EAD 

com o ADM presencial.Sr. Leando (Casa do menor) tomou a palavra dizendo que tambem está tendo 

dificuldades em contratação e pediu ajuda para fomentar contratação na baixada. Sra Livia trouxe 

que vem fazendo contato com prefeitura de Nova Iguaçu e que a fiscalização tem trabalho para 

inclusão de todos. Dra Dulce tambem destacou que o trabalho no MPT tambem segue firme 

buscando fomentar vagas para atendimento prioritario dos mais vulneraveis. Sra Katia (Ecos) tomou 

a palavra colocando que retomaram as aulas presenciais com todos os cuidados de higiene. Sr 

Jessica da Casa do menor colocou que já voltaram para o presencial nas oficionas e que o programa 

de aprendizagem está em EAD e perguntou se podem voltar para o presencial, se existe legislação 

para isso. Dra Dulce colocou que neste caso vale o bom senso e que o retorno deve ser gradual para 



 

 
 

não expor nem aos jovens nem aos instrutores. Sr Livia trouxe a importancia de atender a portaria 

20 e as normas do estado para garantir segurança de todos. Sra Simone do Ser Mais colocou que a 

instituição esta fazendo essa retomada em teste e com todos os cuidades necessarios. Sra Aline  

colocou que no sentido de falta de acesso aos jovens para o treinamento buscou a ajuda das 

empresas para ceder espaço ou equipamentos. Sra Isabela disse que nem todas as empresas 

colaboraram para o home office e que disponibilizaram material impresso para os jovens que tinham 

dificuldade de acesso. 

Sr Marcia do Cieds disse que fizeram parceria com a Unicef e que disponibilizaram aparelhos e 

internet aos jovens e que esses aparelhos ficaram com os jovens. Sra Aline falou sobre a parceria 

com a Atados para atendimento psicologico com os jovens. 

 

 

Com todos os pontos citados foi finalizada a reunião. 

 
 
Secretária Executiva 
Louziane Souza 
Espro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lista de Presença - 65ª Reunião Ordinária 28/09/2021 

 

Carimbo 
de 

data/hora 

Nome Completo Nome da Instituição E-mail Telefone 

28/09/2021 
13:57:09 

Louziane Oliveira de Souza Espro louziane.souza@espro.org.br 21985295598 

28/09/2021 
13:57:26 

Ellen Sileni de oliveira de Sena Instituto Jca ellen.sileni@ijca.org.br 2172256466 

28/09/2021 
13:58:11 

Juliana Marcele Freire de 
Oliveira 

Associação Beneficente 
São Martinho 

cursobasico.juliana@saomartinho.org.br 21972711106 

28/09/2021 
14:02:35 

Aline Sales de Brito Rede Cidadã aline.brito@redecidada.org.br 21 98345 6363 

28/09/2021 
14:02:57 

Willian Marques Lino Centro Interprofissional 
de Apoio a Criança e ao 

Adolescente 

adrimacariello@yahoo.com.br (21) 2658-2025 

28/09/2021 
14:03:26 

Bruna de Araújo Albino Avellar Viva Rio brunaavellar@vivario.org.br 21976681539 

28/09/2021 
14:03:27 

AMANDA CAICO COLLARES 
DE LIMA 

Lar Fabiano de Cristo amanda.caico@lfc.org.br 21991507059 

28/09/2021 
14:04:09 

Luan Costa CIEE Rio luanc@cieerj.org.br 21 3213-9145 

28/09/2021 
14:04:37 

Luciane Teixeira da Cruz CIEE Rio lucianet@cieerj.org.br 21960179070 

28/09/2021 
14:04:43 

VERÔNICA ARAUJO LIMA Mitra Arquiepiscopal do 
Rio de Janeiro - Pastoral 

do Menor 

veronica28lima@gmail.com 21 975690914 

28/09/2021 
14:04:46 

AURELITA DA SILVA VIEIRA VIVA RIO aurelitavieira@vivario.org.br 21 972408092 

28/09/2021 
14:05:01 

DULCE TORZECKI MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO 

dulce.martini@mpt.mp.br 21966752820 

28/09/2021 
14:05:22 

Amora Pinheiro Rodrigues Saber Instituto Brasileiro 
de Aprendizagem 

amora.rodrigues@saberaprendizes.org.br 21972658480 

28/09/2021 
14:09:07 

Juliana Aparecida Peniche 
Leitão Lopes 

Associação Cristã de 
Moços do Rio de Janeiro 

juliana.peniche@acmrio.org.br 21991473205 

28/09/2021 
14:10:36 

Aline Gomes CPB - Centro 
Presbiteriano 
Beneficiente 

jovemaprendiz@cpb-rj.com.br 984482415 

28/09/2021 
14:12:16 

Lívia Valle SRT RJ livia.rocha@economia.gov.br 21997211237 

28/09/2021 
14:13:21 

Maria Escossia Mitra Arquiepiscopal do 
RJ / Pastoral do Menor 

mariaescossia@arquidiocese.org.br +5521998711899 

28/09/2021 
14:13:46 

PEDRO INACIO ECHKARDT 
PEREIRA 

Viva Rio pedroinacio@vivario.org.br 21991263188 

28/09/2021 
14:13:51 

Viviane Santana CECAMP- Centro de 
Educação, Cultura e 

Aprendizagem 
Multiprofissional 

cecamp@campnoelrosa.org.br 21 3905-9893 

28/09/2021 
14:14:42 

LOHANY SILVA BRAGA CASA DO MENOR SÃO 
MIGUEL ARCANJO 

BRASIL 

CASADOMENOR.APRENDIZ@GMAIL.COM 21975709906 

28/09/2021 
14:14:46 

Leandro Luciano Silva Monteiro 
dos Santos 

CASA DO MENOR SÃO 
MIGUEL ARCANJO 

leandrolsms@gmail.com 21 97508-6162 

28/09/2021 
14:15:31 

Jean Gomes da Silva Legião da Boa Vontade - 
LBV 

jeangomes@lbv.org.br 21982080895 

28/09/2021 
14:16:22 

MARCOS MELLO Fundação MUDES marcos.mello@mudes.org.br 21988130440 

28/09/2021 
14:16:45 

Simone Masson De Oliveira Simone Masson De 
Oliveira 

simone@sermais.org.br 21983093313 

28/09/2021 
14:21:04 

Jéssica Barbosa Joaquim Casa do Menor São 
Miguel Arcanjo 

jessicabarbosaj@hotmail.com 21980527067 

28/09/2021 
14:21:34 

Márcia Cristina Pereira Coletivo Aprendiz Cieds marcia@coletivoparendiz.org.br +5521970097804 

28/09/2021 
14:22:38 

João Victor Carvalho Obra do Salvador presidencia.obra@hotmail.com 22999891620 

28/09/2021 
14:22:39 

NATHALIA FIGUEIREDO DE 
AZEVEDO 

SECRETARIA 
ESPECIAL DA 

JUVENTUDE CARIOCA 

juventude.juvrio@gmail.com (21) 999352696 

28/09/2021 
14:47:39 

RUTH MANHÃES ASSOCIAÇÃO CRISTÃ 
DE MOÇOS DO RJ 

RUTH.MANHAES@ACMRIO.ORG.BR 2125095727 

28/09/2021 
15:16:27 

Bruno Pereira Batista de Lima Instituto Brasileiro Pró-
Educação, Trabalho e 

orientadoreducacional.rj@isbet.org.br 21973431900 



 

 
 

Desenvolvimento - 
ISBET 

28/09/2021 
15:16:39 

SÁVIO DA SILVA BARBOSA 
SOARES 

OBRA DO SALVADOR saviosoares@obradosalvador.org.br 22997130130 

28/09/2021 
15:17:12 

Arnaldo Lobo de Oliveira Província Carmelitana 
de Santo Elias 

ppja@saomartinho.org.br 21 2222-0928 

28/09/2021 
15:17:53 

RAYNARA DO NASCIMENTO 
CHAGAS VASCONCELOS 

OBRA DO SALVADOR raynaravasconcelos@obradosalvador.org.br 22 997659911 

28/09/2021 
15:25:09 

Fabiano Gonsalves Meira SABER - Instituto 
Brasileiro de 

Aprendizagem 

fabiano.meira@saberaprendizes.org.br (11) 96356-2021 

28/09/2021 
15:29:47 

Bárbara Cristina Tavares Associação Ser Cidadão barbara.tavares@sercidadao.org 984587949 

28/09/2021 
15:45:51 

Isabele Ranzeiro Camp Mangueira assistente.social@campmangueira.org.br 21 984597782 

28/09/2021 
16:07:00 

Lucas Gama Ferreira Fundação CSN lucas.gama@csn.com.br 24 999224589 

28/09/2021 
16:07:16 

Andressa Werneck Faria Libertamentebr andressa.werneck84@gmail.com +5521982621618 

28/09/2021 
16:07:41 

KATIA REGINA PIRES SENNA KATIA REGINA PIRES 
SENNA 

katiasenna@ecosdofuturo.org.br 2133665053 

28/09/2021 
16:09:02 

Kelly Mendonça Fundação CDL Campos kelly.mendonca@cdlcampos.com.br (22)997224600 

28/09/2021 
16:09:53 

Kelly Mendonça Fundação CDL Campos kelly.mendonca@cdlcampos.com.br (22)997224600 

28/09/2021 
16:10:28 

Júlia Medeiros Pereira Instituto da 
Oportunidade Social 

julia.pereira@ios.org.br 21 996784837 

 


