ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Dia: 27/01/2015
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 sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, na sede da Superintendência
Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para a sua 29ª
Reunião Ordinária. A sessão foi aberta às 14 horas e 25 minutos pelo Sr. Ramon Santos,
representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE-RJ –, que convidou
o Sr. Luan Costa, representante do CIEE Rio, para elaborar a ata. O Sr. Ramon Santos afirmou
que a pauta da reunião estava enxuta, pois, na última reunião, não foi indicada a instituição que
apresentaria seus aprendizes. Afirmou, em seguida, que a proposta da presente reunião seria
trocar informações e ideias de inovação do FEAP para 2015.

Em seguida, a Sra. Paula Kalec, representante do CIEE Rio, repassou à plenária os informes do
Fórum Nacional, cuja próxima reunião foi marcada para o dia 26/02. A pauta principal da reunião
será a participação dos fóruns estaduais. A Sra. Paula Kalec perguntou à plenária se havia
sugestões. O Sr. Marcos Bragança, representante do instituto Saber, sugeriu que fossem
cobradas informações sobre a elaboração do PNAP. A Sra. Rosane Masiero, representante do
SENAC, sugeriu que fossem apresentadas as boas práticas do FEAP, sobretudo a participação
dos aprendizes. Por fim, o Sr. Fransergio Goulart citou a existência do Fórum Interconselhos, e
sugeriu que a plenária se inteirasse mais a respeito.

A Sra. Paula Kalec falou sobre a planilha enviada pela Secretaria de Políticas Públicas de
Emprego – SPPE – às entidades, falando sobre o planejamento de abertura de turmas para 2015.
A intenção é verificar a capacidade de atendimento das instituições, por curso, mês e município. O

Sr. Ramon Santos afirmou que, provavelmente, essas informações serão repassadas, de forma
sintética, aos coordenadores estaduais em uma sequência de reuniões, de forma a nortear o
planejamento das fiscalizações nos estados.

Em seguida, o Sr. Ramon Santos colocou em pauta a composição da coordenação colegiada.
Com a saída da Sra. Fernanda, do Camp Mangueira, uma vaga ficou aberta. Perguntou aos
representantes da instituição se havia a intenção de indicar um substituto. A Sra. Isabelle
Ranzeiro, representante do Camp Mangueira, indicou o Sr. Rafael Farias para integrar a
coordenação colegiada, e colocou a instituição à disposição para participar de novas eleições,
caso fosse necessário.

Passando a outro item, o Sr. Ramon Santos afirmou que gostaria de fazer uma reformulação nas
atividades do FEAP, e sugeriu que, na próxima reunião, em março, os participantes trouxessem
sugestões de atividades novas para o fórum. Uma das sugestões foi separar um ponto de pauta
para abordar tópicos específicos das Aprendizagem Profissional.

O Sr. Marcos Bragança citou o exemplo do Fórum de São paulo, que possui tópicos fixos de
Sustentabilidade e qualidade. A organização desses tópicos fica a cargo da Coordenação
Colegiada, que, após as reuniões, planeja e executa as propostas.

O Sr. Luan Costa sugeriu repensar o modelo do site, criando um canal atualizado de
comunicação com a sociedade. Sugeriu ainda a criação de uma página no Facebook.

O Sr. Fransergio Goulart sugeriu que, na próxima reunião, cada entidade trouxesse dois desafios
na gestão da AP, para que a plenária iniciasse a montagem de um plano coletivo, e se
disponibilizou a encaminhar uma ficha para preenchimento pelas entidades.
A Sra. Isabelle Ranzeiro sugeriu que jovens e família participassem mais ativamente do Fórum,

não apenas com boas práticas. Em resposta, a Sra. Maria Escócia, representante da Pastoral do
Menor, citou a dificuldade em se conseguir a participação da família nessas instâncias.

Em seguida, o Sr. Ramon Santos solicitou a indicação de uma entidade para apresentação das
boas práticas com aprendizes na próxima reunião. A Sra. Regina Moreira, representante da São
Martinho, colocou-se à disposição.

A Sra. Luciane da Cruz, representante do CIEE Rio, questionou a utilidade do cadastro de
aprendizes no Juventude Web, uma vez que não há desdobramentos – como indicadores
socioeconômicos, por exemplo – após o cadastro de aprendizes no portal. A plenária afirmou
ainda que nem mesmo a própria SPPE utiliza essas informações.

Finalizando a reunião, o Sr Ramon Santos marcou uma reunião com a coordenação colegiada do
Fórum para o dia 23 de março, às 14h.

A próxima plenária do FEAP foi marcada para o dia 24 de março de 2015, 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. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião
plenária, da qual eu, Luan Costa, lavrei a presente Ata.

____________________
Luan Costa
CIEE Rio

