1ª REUNIÃO DA COORDENAÇÃO COLEGIADA DO FÓRUM ESTADUAL DA
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DO RIO DE JANEIRO – FEAP/RJ
Dia: 18/05/2010
Hora: 14:30h
Local: Auditório da SRTE/RJ – Av. Presidente Antonio Carlos, 251, 12º andar Ala Norte, centro, Rio de Janeiro.
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dez no local acima mencionado,
reuniram-se os membros da Coordenação Colegiada do FEAP/RJ para a sua primeira
reunião. Dando início, Ricardo Mello informou ter realizando contatos com dirigentes
do SENAI, SENAC, COMDEF e Representantes de sindicatos de trabalhadores a fim
de que seja sanado o problema das vagas em aberto na Coordenação Colegiada do
FEAP/RJ. Em seguida foi traçado o Plano de Ação 2010 a fim de ser exposto e
discutido na próxima reunião ordinária do FEAP/RJ a ser realizada no dia 27/05/2010.
Foram propostas as seguintes ações: 1 - Comunicação e Divulgação do FEAP/RJ
por segmentos: 1.1 Realizações de seminários regionais, tendo sido definido que o
primeiro seria realizado em Macaé; 1.2 No interior do estado será feita divulgação a
fim de se fomentar a participação através dos diferentes segmentos; 1.3 Será
realizado uma aproximação com os profissionais de Recursos Humanos através de
“café-da-manhã” promovido por representantes da categoria, 2 – Gerenciamento de
informações: 2.1 Realização de mapeamento de dados, análises, sistematização e
identificação de demanda de vagas para aprendizagem no estado; 2.2 Coleta de
dados junto aos membros do FEAP/RJ referentes às suas ações sobre aprendizagem,
3 – Acompanhamento de ações de entidades qualificadoras: 3.1 Serão realizadas
visitas às entidades qualificadoras por comissão formada por membros do MTE, do
CMDCA e do MPT segundo critérios a serem definidos; 3.2 Realização de palestra
dirigida às entidades qualificadoras, a ser realizada por representante do Cadastro
Nacional da Aprendizagem no intuito de se dirimir dúvidas das entidades na
elaboração de seus programas e demais esclarecimentos, 4 – Aprendizagem e PCD:
ficou acordado que seriam discutidos com os representantes do segmento no
FEAP/RJ ações relacionadas ao tema. Ao final, Luciana Cruz informou sobre a
realização do “1º Encontro de Adolescentes Sobre a Lei da Aprendizagem”, a ser
realizado no dia 25/05/2010 no Rio de Janeiro, ressaltou a importância da participação
de representantes do FEAP/RJ no encontro e sugeriu a mudança da data da reunião
ordinária do Fórum, que seria realizada no mesmo dia, a fim de que os membros
pudessem comparecer ao evento. Não houve objeção à mudança, e com isso a 3ª
Reunião Ordinária do FEAP/RJ teve a data transferida para o dia 27/05/2010. Logo
após foi determinado o dia 18/06/2010 para a próxima reunião da Coordenação
Colegiada, a ser realizada às 14h no auditório do CIEERJ. Nada mais havendo a tratar
Fátima Chammas encerrou a reunião e eu, Risoleta F. Bernardes, lavrei a presente
Ata. Em anexo segue a lista de presença dos participantes.
Presentes na reunião:
SRTE/RJ - Fátima Chammas, Risoleta Bernardes e Pedro Kalaf
SEINT/CABO FRIO – Augusto Pinto
REP. EMPREGADORES – Ricardo Mello/DATAPREV
REP.ESCOLAS TÉCNICAS – Yara Lúcia Louzada Pinheiro/FAETEC
REP.ENTID.EDUCAÇÃO PROFISSIONAL– Fernanda Ventura/CAMP Mangueira
REP. CMDCA - Luciane Cruz/CMDCA Rio de Janeiro
____________________________
Risoleta F. Bernardes
GFIPTI/SRTE/RJ

