
 
 

ATA Nº 005.2017 – 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Data: 25/07/2017 Horário: 14:00  

Local: Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego – Av. Presidente 

Antonio Carlos, 251, 12º andar, Auditório da Ala Norte – Rio de Janeiro. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete na sede da 

Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do 

FEAP-RJ para a sua Reunião Ordinária. A sessão foi aberta pelo Sr. Rogério, representante da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE-RJ. Em seguida foi apresentada a 

pauta da reunião com o tema “Projeto de Capacitação dos Conselheiros Tutelares” e Análise 

da Feira de Aprendizagem.  

O Sr. Rogério iniciou sua fala colocando que durante a primeira reunião da coordenação 

colegiada do fórum foi discutida a necessidade de realizar uma capacitação dos conselheiros 

tutelares tendo em vista a dificuldade que eles têm com relação a esclarecimentos quanto a 

Lei da aprendizagem, a ideia inicial é realizar esse treinamento em parceria com a Associação 

dos Conselheiros. Passada a palavra ao Sr. Luan, secretário executivo do FEAP, o mesmo 

reforçou a ideia do treinamento oriunda da reunião da coordenação colegiada do fórum, essa 

capacitação seria realizada em todo o estado começando com a capital em parceria com as 

instituições que atendem os demais estados. Na reunião da coordenação ficou decido 

reagendar o início da capacitação que inicialmente seria no mês de Julho/2017 para uma data 

futura ainda não definida devido a 2° Feira de Aprendizagem e também para buscar a 

aprovação da plenária com relação ao conteúdo e metodologia que será utilizada nesta 

formação.  

A Desembargadora Glória Mello pediu a palavra dividindo então os esforços do FEPET e do 

Protocolo na capacitação dos conselheiros tutelares. Foi colocado a dificuldade de foro para o 

treinamento que se entende não pela falta de interesse, mas pela dificuldade de locomoção e 

o grande número de atividades exercidas pelos conselheiros. A Desembargadora compartilhou 

a estratégia utilizado pelo FEPET e pelo Protocolo para atendimento a esse público específico 

que tem sido o agendamento de reuniões nos locais de trabalho dos conselheiros e que essa 

estratégia tem gerado bons resultados. Sugeriu-se então que seja integrada essa capacitação 

às reuniões que já vem acontecendo. A Desembargadora sugeriu também usar como 

estratégia a interligação da capacitação aos eventos já programados dos conselheiros. 

O Sr. Rogério colocou que o objetivo do projeto abrange não somente a integração da 

capacitação nos eventos dos conselheiros, mas também levar essa capacitação para o interior 

do estado. Esse treinamento será desenvolvido com apostilas e metodologias que serão 

discutidas em grupo. 



 
 
Sr. Luan reforçou o pedido que a instituições enviassem o link de cadastro das instituições para 

que seja colocada no site do FEAP com o objetivo de divulgar a aprendizagem. 

Foi colocada a necessidade do retorno das fichas distribuídas às instituições para digitalização 

ao Sr. Luan, pois as mesmas serão entregues a secretaria do estado. A Secretaria de Educação 

enviou também mais 1.000 fichas de jovens interessas no programa. O público dessas novas 

fichas não são os prioritários da feira, então ficou acordado que seria realizado uma lista a 

parte com essas novas fichas. As instituições Camp Mangueira, Rede Cidadã, LBV, FRM, ISBET, 

Locus, ACM, Espro, CIEE e Viva Rio se disponibilizaram para transcrever as informações para 

essa planilha única. 

A Sra. Isabella, representante da Fundação Roberto Marinho, colocou a pedido do Sr. Rogerio 

alguns pontos com relação ao site do FEAP. O site entrou no ar no mês de Junho/2017 e Sra. 

Isabela reforçou a importância de enviar os links e descritivos das instituições para serem 

colocadas no site e também os locais de atuação, pois será acrescido no site um mapa de 

abrangência das instituições. Caso as instituições desenvolvam artigos os mesmos podem ser 

enviados para o FEAP para que após análise sejam publicados no site, a parte de eventos será 

ligada ao FEAP. 

Foi levantado pelo Sr. Rogério a prestação de contas com relação ao investimento realizado na 

compra do domínio do site. Foi necessário para colocar o site no ar um upgrade na conta do 

Winx no valor de R$ 228,00 e a compra do domínio no valor de R$ 117,75. Contribuíram com o 

valor de R$ 50,00 para criação do site a Desembargadora Gloria, Dr. Dulce, Sr. Rogerio (auditor 

fiscal), Sr. Ramon (Coord. Fiscal), Aline (auditora fiscal), Paulo (auditor fiscal), Tatiana (auditora 

fiscal), arrecadação total de R$ 350,00.  

Foi aberta a discursão novamente sobre a capacitação dos conselheiros tutelares e foi sugerido 

pela plenária que a capacitação seja o mais objetiva possível e o modelo pedagógico o mais 

participativo possível. Ficou proposto que o conteúdo do curso será desenvolvido pelo Sr. 

Rogerio, Luan e Ramon e a metodologia seria novamente discutida no Fórum. 

O Sr. Rogério reforçou a necessidade de aumentar o portfólio de cursos nas instituições, dando 

mais opções não só para as empresas mas também para os jovens. Foi observado pelo Rafael, 

representante do Isbet, que vários cursos são validados e que a demanda não chega nas 

instituições, então ficam diversos cursos validados sem número de jovens suficientes para 

abertura de turma. O Sr. Rogerio destacou a importância de informar o portfólio de cursos no 

site do FEAP para que durante as fiscalizações os fiscais possam indicar a consulta do site onde 

as empresas poderem ver as instituições com cursos em suas áreas afins. 

Seguindo a pauta, o Sr. Rogerio iniciou a discursão sobre a 2º feira da aprendizagem. O Sr. 

Luan compartilhou alguns pontos positivos e negativos observados por ele como: mesmos 

após reunião para alinhamento quanto aos valores dispensado pelas instituições para 

realização da feira, foi disponibilizada a conta pessoal do Sr. Luan para agilizar os processos e 

alguns pagamentos que demoraram para cair e alguns inclusive voltaram. Outro ponto foi 

sobre a desmontagem das cadeiras no fim da feira, foi solicitada a colaboração das instituições 



 
 
para que todas as cadeiras fossem levadas a um ponto específico para facilitar o recolhimento 

da empresa fornecedora e nem todas as instituições levaram as cadeiras conforme solicitado, 

sobrecarregando o trabalho. A análise final do Sr. Luan foi que a feira foi muito proveitosa e 

com um espírito de colaboração entre todas as instituições. Foi informado também que a 

empresa fornecedora das carteiras não disponibilizou a NF do aluguel do material, somente o 

recibo. 

Foi colocado pela Desembargadora Gloria que as palestras dadas foram muito produtivas e 

também colocou os contratempos que aconteceram durante o cerimonial de abertura. A 

plenária também citou a audiência pública que não teve interação com as instituições nem tão 

pouco com as empresas. Foi iniciada uma reflexão quanto a necessidade de rever a forma 

utilizada no desenvolvimento tanto na feira como na audiência pública. Também foi citado 

pela plenária a organização utilizada na audiência pública realizada pela coordenação dos 

PDC’s que serviria como exemplo para o próximo ano. Foi citado novamente o sucesso das 

palestras realizadas durante a Feira de Aprendizagem. 

Foi passada a palavra a Sra. Ana, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

que fez também uma análise da Feira da Aprendizagem. A mesma trouxe uma reflexão que a 

feira foi além do dia propriamente dito, mas que devemos observar todo o trabalho realizado 

para que a feira acontecesse. A Sr. Ana reforçou também a importância de contabilizar os 

resultados de aproveitamento dos jovens para uma análise efetiva do resultado da feira. 

O Sr. Luan retomou a palavra colocando que ainda existiam algumas vagas para a coordenação 

colegiada do Fórum e que seria encaminhado em breve uma convocação para realização dessa 

votação.  

A Sr. Carla, coordenadora do GT Cotas, iniciou sua fala colocando que hoje existem 2 GT ativos 

que é o GT- Relacionamento com a Prefeitura e o GT – Jovem PCD, as instituições interessadas 

em integrar os grupos devem procurar a Carla. 

Foi realizada a apresentação da Instituição Viva Rio onde pôde ser observado o trabalho no 

que tange a área da assistência social e do Programa de Aprendizagem. 

A próxima reunião ordinária do FEAP foi marcada para o dia 26 de setembro de 2017, às 14 

horas, no auditório da Ala Norte da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, na 

Av. Presidente Antonio Carlos, 251, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro.  


