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PAUTA
1.

 
Resultados das reuniões intermediárias: 

2.
 

Resultado das reuniões do Fórum Nacional 
3.

 
Debates: 

a.
 

Público Jovem 
b.

 
Como incentivar micro e pequenas empresas 

c.
 

Cursos –
 

o que precisa ser mudado 
4.

 
O papel e as potencialidades de cada Segmento

5.
 

O “slogan”
 

e o Símbolo do Fórum 
6.

 
Como atender à

 
Fiscalização: cota, contratos e 

contratações tardias. 
7.

 
Divulgação: novo email; novo blog; novo jornal. 

8.
 

Selo e Seminário da Aprendizagem 
9.

 
Outros temas



1. Resultados das reuniões 
intermediárias:

1.
 

dia 12/04 –
 

Escolas Técnicas; 
•

 

Escolas de Técnico em Enfermagem
•

 

Instituto Federal Baiano –
 

Agro-técnica
•

 

Sem representantes (???)

2.
 

as reuniões finais dos Segmentos para a eleição dos 
representantes para a Coordenação Colegiada); 

•
 

Falta definição dos seguintes segmentos:
–

 

MPE (suplente); Representantes dos Empregadores; Sociedade Civil

 
Organizada; Escolas Técnicas e Conselhos representativos

–

 

Definição de imediato ou sem representantes

3.
 

dia 13/04 –
 

Entidades Formadoras; 
•

 

Encontro à
 

tarde
•

 

Atribuições da Coordenação Colegiada
•

 

Pontos a serem discutidos



1.2. As reuniões finais dos Segmentos 
para a eleição dos representantes

 da Coordenação Colegiada
Membros da Coordenação Colegiada:

Membros Permanentes: Poder Público e OIT

Instituição Titular Instituição Suplente

SRTE –
 

Marli Pereira SRTE -Teresa Calabrich
MPT –

 
Sandra Marlicy MPT –

 
Adriana Campelo

MPE –
 

Márcia Guedes MPE –
 

Cíntia Guanaes

OIT –
 

Ana Claudia Farranha Paula Fonseca



1.2. As reuniões finais dos Segmentos 
para a eleição dos representantes

 da Coordenação Colegiada
Membros da Coordenação Colegiada:
Membro Provisório –

 
período de 1 ano

Segmento Instituição/
Titular

Instituição/
Suplente

Repre. Dos 
Empregadores
Repre. Dos 
Empregados

Antonio Lago
 (SINPOSBA)

Welson
 

Wagner
 (SINPOSBA)

Sistema “S” SENAT
Graça Xavier

SENAC
Carla Alessandra



1.2. As reuniões finais dos Segmentos 
para a eleição dos representantes

 da Coordenação Colegiada
Membros da Coordenação Colegiada:
Membro Provisório –

 
período de 1 ano

Segmento Instituição/
Titular

Instituição/
Suplente

Escolas Técnicas

ESFL Formadoras AIR Enter
 

Jovem /
Edméa

AIR Enter
 

Jovem
Telkia

Sociedade Civil 
Organizada

Sandra Teresa, 
Associação de Moradores 
da Federação

Mariângela Doria  
- APAE Salvador



1.2. As reuniões finais dos Segmentos 
para a eleição dos representantes

 da Coordenação Colegiada
Membros da Coordenação Colegiada:
Segmento Provisório –

 
período de 1 ano

Segmento Instituição/
Titular

Instituição/
Suplente

Conselhos 
Representativos

Railda
 

( CMDCA )

Orgãos
 Governamentais

Luiz Antonio Araujo 
(FUNDAC)

Patricia Silva 
Santos       
(Prefeitura de 
Camaçari)



1.3 Resultado da Reunião com as 
Instituições Formadoras

 Formar Grupos de Discussão dos seguintes Pontos:
1. Formação teórica sem a presença da instituição no município 

e EAD
2.Acompanhamento e monitoramento da formação prática do 

jovem aprendiz com orientações e procedimentos.
3.Formação prévia do aprendiz antes de ir para a formação 

pratica e a Função Social do Trabalho.
4.Capacitação sobre Legislação com as instituições formadoras.
5.Público alvo vulnerável em relação a escolaridade e perfil

 
 

socioeconômico, incluindo os abrigos, egressos do Trabalho 
Infantil e de Medidas Socio-educativas, escolas públicas e 
pessoas com deficiência. 

6.Instrumentos de divulgação e a imprensa. 
7.Cartilha ou Compêndio das dúvidas e casos importantes. 
8.Acompanhamentos das instituições para os casos extremos e 

relevantes.
9.O BLOG
10.Portaria do selo da aprendizagem e os preparativos do

 
 

Seminário



1.3. Resultado da Reunião com as 
Instituições Formadoras

 Incluídos Pontos 3,4,5 da Pauta:

•
 

Como identificar necessidades de cursos para as 
empresas e Cursos –

 

o que precisa ser mudado 
•

 
Público Jovem 

•
 

Quais as dificuldades das empresas em selecionar e 
contratar 

•
 

Quais as dificuldades das instituições para 
encaminhar

•
 

Quais as dificuldades dos jovens para serem 
contratados

•
 

Como incentivar micro e pequenas empresas 
•

 
O papel e as potencialidades de cada Segmento –

 
você 

conhece? 
•

 
O “slogan”

 
e o Símbolo do Fórum

•



2. Resultado das reuniões do 
Fórum Nacional de Aprendizagem 
Profissional

 III reunião ordinária, em 23/03/2010
•

 
Do Plano Nacional da Aprendizagem, DEZ

 
ações serão detalhadas 

pelos grupos de trabalho formados pelos membros do Fórum 
•

 
Através do Formulário Grupos de Trabalho Fórum Nacional 
Aprendizagem.xls, temos os membros interessados nas ações e 
detalharão:

–
 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO;
–

 

COMO podem ser implementadas;
–

 

sugestão de CRONOGRAMA de trabalho para cada uma das linhas de 
ação propostas. 

•
 

O coordenador de cada grupo enviará
 

as contribuições até
 06/05/10 

•
 

A data de 14 de maio é
 

proposta para a divulgação do documento 
consolidado pelo MTE por meio das contribuições de cada grupo.

•
 

Em junho, o COMITÊ em Brasília se reunirá, com o objetivo de 
encaminhar/aprovar/executar as ações mais polêmicas 
SUGERIDAS pelo Forum, como a ação nº

 
2. 



Ação 1
 Aprendizagem na Administração 

Pública Federal
RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a.  Aprendizagem regulamentada e  
implementada em todos os órgãos da 
Administração Pública Federal.

a.1.  Levantar o nº atual de aprendizes 
contratados pela administração direta.

a.2.  Acompanhar o Projeto de Lei da 
Administração Pública Federal no Congresso 
Nacional.

b.  Egressos de programas sociais 
contratados como aprendizes pela 
Administração Pública Federal.

b.  Articular com os gestores de programas 
sociais visando à promoção de oportunidades 
para jovens em situação de vulnerabilidade 
social.

c.  Alcance do percentual máximo pela 
administração pública indireta.

c.  Incentivar o incremento do percentual 
máximo de contratações na Administração 
Pública indireta.

d.  Exigência contratual de que as 
prestadoras de serviços na Administração 
Pública Federal cumpram suas cotas de 
aprendizagem.

d.  Monitorar a inclusão de aprendizes pelos 
prestadores de serviços à Administração 
Pública Federal.



Grupo de Trabalho da Ação 01

ATLETAS PELA CIDADANIA
SENAI

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

ESPRO - Associação de Ensino Social Profissioanlizante
CONANDA (suplente)

FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO
FUNDACENTRO



Ação 2
 CBO e ARCOS OCUPACIONAIS

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. CBO utilizada como instrumento de 
referência para a elaboração de novos cursos 
e metodologias.

a.1. Elaborar propostas para viabilizar a 
aprendizagem em todos os setores da economia.

a.2. Revisão da CBO.

a.3. Articular o instrumento CBO e a metodologia 
dos arcos aos eixos tecnológicos - política de 
educação profissional.

b. Arcos Ocupacionais do Setor Bancário 
adotados e implementados pelas principais  
instituições públicas e privadas.

b. Estimular o Setor Bancário e instituições afins a 
utilizar a metodologia dos Arcos Ocupacionais.

c. Arcos Ocupacionais Setor Esporte 
implementados.

c.1. Desenvolver Arcos Ocupacionais para o Setor 
Esporte.

c.2. Estimular instituições vinculadas ao esporte e 
instituições afins para a utilização da metodologia 
dos Arcos Ocupacionais

d. Desenvolvimento e implementação de 
novos Arcos Ocupacionais para outros setores 
da economia, de forma compatibilizada com 
as diretrizes do MEC (eixos tecnológicos).

d.1.  Estudar demanda e viabilidade de novos Arcos 
Ocupacionais (priorizar Setor Rural).

d.2.  Estimular instituições afins para a utilização da 
metodologia dos Arcos Ocupacionais.



Grupo de Trabalho da Ação 02

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE
ATLETAS PELA CIDADANIA

CNI
CUT - Central Unica dos Trabalhadores

FEBRABAN - Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CNF

SENAI

ESPRO - Associação de Ensino Social Profissioanlizante
SENAR

SESCOOP
SEST SENAT

FUNDAÇÃO BRADESCO
CNC e SENAC - DN

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
FUNDACENTRO



Ação 3
 Plano de Comunicação

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Classe empresarial, sociedade e 
governos locais sensibilizados para a 
importância do aspecto sócio-econômico da 
Aprendizagem.

a.1. Definir as estratégias de comunicação 
ao potencial de desenvolvimento e 
aspectos sócio-econômicos da 
Aprendizagem.

a.2. Desenvolver parcerias estratégicas 
para divulgação da Legislação.

a.3. Desenvolver e implantar campanha 
institucional anual do MTE.

b. Dados e Informações fidedignas e  
publicadas tempestivamente.

b1.  Organizar dados gerencias.

b.2. Divulgar as informações dos sistemas.



Grupo de Trabalho da Ação 03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE

ATLETAS PELA CIDADANIA
CNI

FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR
SENAI



Ação 4
 Financiamento

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Medidas legais adotadas como 
garantia de fontes de recursos.

a.1. Estudar formas de financiamento.

a.2. Reverter para aprendizagem os 
valores arrecadados em autuações 
fiscais referentes ao tema.

b. Fundos e orçamento público voltados 
para políticas públicas revertidos à 
formação profissional de adolescentes e 
jovens.

b.1. Captar fontes de recursos para  
investimento em novos cursos e 
programas de aprendizagem.

b.2. Formatar e incluir uma ação 
específica para a aprendizagem no 
PPA 2012/2015.

c.  Investimento em estrutura, gestão 
administrativa e qualidade pedagógica 
direcionadas a instituições 
qualificadoras, priorizando o interior do 
país.

c.1.  Mapear a necessidade de 
investimento em estrutura, gestão 
administrativa e qualidad e 
pedagógica  das instituições  
qualificadoras.



Grupo de Trabalho da Ação 04
CNI

CONANDA

CUT - Central Unica dos Trabalhadores

FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO
SENAI
SENAR



Ação 5
 Pilotos com Escolas Técnicas para 

oferta da aprendizagem
RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Instituto da aprendizagem 
profissional integrado à política de 
educação profissional e tecnológica.

a.1. Elaborar os itinerários formativos por eixos  
tecnológicos.

a.2. Elaborar matrizes de competências por eixos.

a.3. Elaborar os planos de cursos técnicos por saídas 
intermediárias (qualificação técnica).

a.4. Incentivar egressos a completar a habilitação técnica.

b. Aprendizes matriculados nas 
Instituições formadoras de educação 
profissional em âmbito Federal, 
Estadual, Municipal.

b. Promover a oferta de cursos de formação inicial e  
continuada e cursos técnicos de nível médio pela Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Escolas 
Técnicas Estaduais e Municipais.

c. Oferta garantida de cursos técnico- 
profissionalizantes nos municípios por 
meio de pólos regionais.

c. Identificar os pólos regionais.

d. Oferta ampliada em todas as áreas 
da economia de acordo com a 
demanda de mercado.

d.1.  Desenvolver aprendizagem na área rural.

d.2.   Articular a oferta de cursos com as demandas locais.

e. Monitorar a trajetória profissional dos egressos das 
escolas técnicas dos cursos de aprendizagem.



Grupo de Trabalho da Ação 05
CONDETUF

MEC

CUT - Central Unica dos Trabalhadores
SENAI

Organização Internacional do Trabalho -OIT
SESCOOP

SESCOOP - OCB

FUNDAÇÃO BRADESCO
FUNDACENTRO



Ação 6
 Entidades Formadoras de Aprendizes

 
e

 
Parcerias

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Aprendizagem ofertada com qualidade no  
interior do país para democratização do acesso.

a.1. Incentivar a criação de entidades 
qualificadoras no interior.

a.2. Possibilidade de incentivar os consórcios 
entre os municípios e as entidades 
qualificadoras.

a.3. Implementação de programas de 
aprendizagem a distância.

b. Parcerias ampliadas entre entidades  
formadoras para oferta da aprendizagem.

b.c. Normatização dos processos de parcerias 
(sistematização dessas normas).

c.  Parcerias entre entidades mapeadas, 
reconhecidas e aprovadas pelo MTE. c. Reconhecimento e certificação de entidades 

formadoras.

d.  Mais Entidades fortalecidas e estruturadas 
para oferta da aprendizagem.

e. Implantação de novos cursos com foco na 
sustentabilidade ambiental.



Grupo de Trabalho da Ação 06
CNI

CONANDA

CUT - Central Unica dos Trabalhadores

FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO

FEBRABAN - Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CNF

FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR

SENAI

ESPRO - Associação de Ensino Social Profissioanlizante

SENAR

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

SESCOOP

SESCOOP - OCB

FUNDAÇÃO BRADESCO

FUNDACENTRO



Ação 7
 Fórum Nacional e Fóruns Estaduais de 

Aprendizagem Profissional

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Fóruns instalados e em 
funcionamento em todos os Estados.

a.1. Reunião entre os Fóruns Estaduais 
e o Nacional (presença dos 
coordenadores estaduais na etapa 
nacional).

a.2. Monitoramento e Divulgação das 
ações implementadas nos Fóruns 
Estaduais.

a.b. Patrocínios para realização de 
eventos.b. Realização de Conferências Nacionais 

a cada biênio.



Grupo de Trabalho da Ação 07
ATLETAS PELA CIDADANIA

FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR

NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES

Organização Internacional do Trabalho -OIT

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
SESCOOP - OCB

SENAI

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SRT/MTE



Ação 8
 Alinhamento Interinstitucional

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Processos de registro e validação de cursos, 
programas e parcerias otimizados.

a. Articular normas e diretrizes entre 
CONANDA e MTE.

b. Articulação entre o instrumento de 
classificação de ocupação CBO e cadastro de 
cursos de Formação Inicial e Continuada e 
Cursos Técnicos.

b. Compatibilizar metodologias da 
aprendizagem com os eixos tecnológicos  
(CBO, Arcos Ocupacionais, Eixos 
Tecnológicos).

c. Contratos de aprendizagem intermediados 
pelo Sistema Público de Trabalho, 
Emprego e Renda.

c. Implantar módulo de aprendizagem no 
Sistema utilizado para IMO.



Grupo de Trabalho da Ação 08
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE

ATLETAS PELA CIDADANIA
CNI

CONANDA
CUT - Central Unica dos Trabalhadores

FEBRABAN - Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CNF

SENAI
SESCOOP

FUNDAÇÃO BRADESCO
FUNDACENTRO



Ação 9
 Inclusão na Agenda Nacional de Trabalho 

Decente

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Ações do plano incluídas no Plano 
Nacional do Trabalho Decente para a 
Juventude.

a.1. Acompanhamento das ações do 
Subcomitê de juventude.

a.2.  Monitoramento e Gestão do Plano 
Nacional da Aprendizagem.



Grupo de Trabalho da Ação 09
ATLETAS PELA CIDADANIA

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT/MTE

CNI

Organização Internacional do Trabalho -OIT
SENAI

SESCOOP

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
CONJUVE

CONANDA (suplente)



Ação 10
 Monitoramento e Avaliação 

(ação incluída na III Reunião Ordinária)

RESULTADOS ESPERADOS LINHAS DE AÇÃO

a. Sistema de Avaliação Externa 
implantado.

Garantir a qualidade das informações 
primárias registradas nos sistemas 
administrativos do MTE: RAIS, CAGED  e 
Cadastro Nacional.

Estabelecer parceria para desenvolvimento 
de Avaliação Externa.

Monitorar a trajetória profissional dos 
egressos dos cursos de aprendizagem.



Grupo de Trabalho da Ação 10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE

ATLETAS PELA CIDADANIA
SENAI
SENAR

SESCOOP
SESCOOP - OCB

FUNDAÇÃO BRADESCO

Organização Internacional do Trabalho -OIT
GIFE

CONANDA (suplente)
CNT

FUNDACENTRO



Itens 6, 7 e 8 da Pauta

6.
 

Como atender à
 

Fiscalização: cota, contratos e 
contratações tardias. 

7.
 

Divulgações:

–
 

E.group
 

para a Coordenação Colegiada 
e Instituições Formadoras. 

–
 

Blog: fobap.blogspot.com 
(enviar mensagens para rogerio@cipo.com.br)

8. Selo e Seminário da Aprendizagem  (sugestão 
24/setembro)

•

mailto:rogerio@cipo.com.br


PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010 
Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão 
do documento às entidades merecedoras.

Art. 1º
 

Criar o Selo denominado "Parceiros da Aprendizagem" que será
 concedido às empresas, entidades qualificadas em formação 

técnico-profissional metódica, entidades governamentais e outras 

instituições que, nos termos desta portaria, atuem em consonância 

com o Ministério do Trabalho e Emprego -
 

MTE no desenvolvimento 

de ações que envolvam a formação, qualificação, preparação e 

inserção de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência no 

mundo do trabalho.



PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010 
Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão 
do documento às entidades merecedoras.

•
 

Art. 2º
 

A análise do processo para concessão do Selo "Parceiros da 
Aprendizagem" será

 

garantida ao candidato que atenda a pelo menos um dos 
seguintes requisitos:

I -
 

contratação, para cumprimento da cota de aprendizes, de pessoas com 
deficiência ou adolescentes e jovens pertencentes a grupos mais

 

 
vulneráveis do ponto de vista da inclusão no mercado de trabalho;

II -
 

contratação, para cumprimento da cota de aprendizes, de 
beneficiários ou egressos de ações ou programas sociais custeados pelo 
poder público;

III -
 

desenvolvimento ou apoio à
 

capacitação de entidades sociais para 
atuação na aprendizagem profissional;

V -
 

desenvolvimento de ações destinadas à
 

aprendizagem de adolescentes 
e jovens egressos de medidas sócio-educativas;

VIII -
 

demonstração de resultados efetivos de contratação de egressos 
de programas de aprendizagem.



PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010 
Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão 
do documento às entidades merecedoras.

Art. 3º
 

Para concessão do Selo "Parceiros da Aprendizagem", na categoria 
de empregadores, os candidatos deverão atender cumulativamente às 
seguintes condições:

–
 

I -
 

manutenção de contratos com no mínimo 20% (vinte por cento) de 
aprendizes que:

•
 

a) pertençam às famílias cuja renda familiar per capita seja de até
 

meio salário mínimo; ou
•

 

b) sejam egressos de programas sociais.

–
 

II -
 

cumprimento da cota de pessoas com deficiência, nos termos da 
Lei nº. 8.213/1991;

–
 

III -
 

inclusão, em todos os contratos celebrados com prestadores de 
serviços, de previsão da observância das Cotas de Aprendizes e de 
Pessoas com Deficiência, a partir do ano em que foi solicitado;



PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010 
Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão 
do documento às entidades merecedoras.

•
 

Art. 4º
 

Para concessão do Selo "Parceiros da Aprendizagem", na categoria 
das entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, os 
candidatos deverão atender cumulativamente às seguintes condições:

–
 

I -
 

obter a validação dos cursos ofertados e sua divulgação no CNA;
–

 

III -
 

manutenção de registro atualizado de aprendizes no CNA;
–

 

V -
 

desenvolvimento de processos seletivos não discriminatórios, de
 

 
acordo com os princípios constitucionais;

–
 

VI -
 

manutenção de instalações adequadas para o atendimento dos
 

 
aprendizes, de acordo com a regulamentação das condições de saúde e 
segurança do trabalhador;

–
 

VIII -
 

acompanhamento das atividades do aprendiz desenvolvidas no 
ambiente da contratante;

–
 

IX -
 

atendimento da demanda do mercado de trabalho local no que diz 
respeito à

 

oferta de seus cursos; e
–

 

X -
 

desenvolvimento de ações para a inserção de egressos dos
 

 
Programas de Aprendizagem, de acordo com as informações declaradas 
no campo "Indicadores de potencialidade do mercado local e de 
permanência dos aprendizes no mercado após o término do programa" 
do CNA.



PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010 
Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão 
do documento às entidades merecedoras.

•
 

Art. 6º
 

Os candidatos deverão solicitar o Selo "Parceiros da Aprendizagem" 
por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível na página do 
TEM (www.mte.gov.br).

–
 

§1º. O período para solicitação do Selo "Parceiros da Aprendizagem" 
para o ano corrente é

 

do primeiro dia útil do mês de maio ao último dia 
útil do mês de julho.

–
 

§2º. A entrega do Selo "Parceiros da Aprendizagem" aos candidatos 
aprovados será

 

realizada até
 

o último dia útil do mês de novembro do 
ano corrente.

•
 

Art. 7º
 

No Selo será
 

registrado o ano em que foi estabelecida a parceria 
com o MTE.

http://www.mte.gov.br/


9. Outros temas

–
 

Capacitação de Arcos Ocupacionais
•

 
11 a 13 de Maio –

 
Fundacentro

 
-

 
Inscrição

–
 

Envolvimento das Instituições de PCDs
–

 
Eventos
-

 
Chá

 
de Solidariedade em apoio ao Lar da 

Criança
Dia 27/04/2010 às 18:30
Buffet

 
Pingo Mágico

Rua Adelaide Fernandes, 198 –
 

Costa Azul
Tel.: 33418149  -

 
Valor R$ 35,00

-
 

Caravana da Agenda do Trabalho Decente
–

 
Convênios entre instituições

–
 

Cursos Suspensos



CARAVANA DO TRABALHO DECENTE
 PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO, 

RAÇA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

•
 

Dia 28/04/2010 –
 

4ª-feira -19h às 22h

–
 

Auditório Zélia Gattai (UNIJORGE)

•
 

Os Cursos de Administração e Direito da UNIJORGE promoverão no 

próximo dia 28 de abril a palestra, seguida de debate, sobre o tema

•
 

O evento é
 

uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte da Bahia (SETRE/Governo da Bahia) e da Organização
 

 

Internacional do Trabalho (OIT) no âmbito da “Caravana Universitária da 

Agenda Bahia do Trabalho Decente”.

•
 

A caravana consiste em encontros/seminários que servirão como uma
 

 

prévia da II Conferência Nacional do Trabalho, que ocorrerá
 

nos dias 27 e 

28/05/10. Serão sete encontros durante abril e maio/2010,realizados em 

parceria com universidades baianas. 

•
 

Contamos com a sua participação!



Organização do 
Fórum Baiano de Aprendizagem Profissional
CRONOGRAMA DE REUNIÕES –

 
sempre às 08:30 horas

DATA LOCAL -
 

TELEFONE

23/04/10 CHESF
21/05/10 Auditório da Secretaria do Trabalho –

 
CAB 

Av. Luiz Viana Filho, 200 –
 

Centro 
Administrativo da Bahia  -

 
Paralela

11/06/10(*)
16/07/10
20/08/2010
17/09/10
15/10/10
19/11/10
10/12/10(*)



Reunião à  tarde

•
 

Auditório da CHESF –
 

14:30
•

 
Instituições Formadoras (Sistema S, 
ESFL, Escolas Técnicas

•
 

Coordenação Colegiada
•

 
Quem se interessar



CONTATOS

•
 

EMAILS:
–

 
forumbaianodeaprendizagem@mte.gov.br

–
 

marlic.drtba@mte.gov.br
–

 
mcalabrich.drtba@mte.gov.br

•
 

Telefone:
–

 
33298466/ 8471

mailto:forumbaianodeaprendizagem@mte.gov.br
mailto:marlic.drtba@mte.gov.br
mailto:mcalabrich.drtba@mte.gov.br

	�FÓRUM BAIANO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL��Um novo cenário para a �		 APRENDIZAGEM�
	Portaria 2347, de 27 de novembro de 2009
	PAUTA
	1. Resultados das reuniões intermediárias:
	1.2. As reuniões finais dos Segmentos para a eleição dos representantes� da Coordenação Colegiada
	1.2. As reuniões finais dos Segmentos para a eleição dos representantes� da Coordenação Colegiada
	1.2. As reuniões finais dos Segmentos para a eleição dos representantes� da Coordenação Colegiada
	1.2. As reuniões finais dos Segmentos para a eleição dos representantes� da Coordenação Colegiada
	1.3 Resultado da Reunião com as Instituições Formadoras�Formar Grupos de Discussão dos seguintes Pontos:
	1.3. Resultado da Reunião com as Instituições Formadoras� Incluídos Pontos 3,4,5 da Pauta:
	2. Resultado das reuniões do �	Fórum Nacional de Aprendizagem 	Profissional� 	III reunião ordinária, em 23/03/2010
	Ação 1�Aprendizagem na Administração Pública Federal
	Grupo de Trabalho da Ação 01
	Ação 2� CBO e ARCOS OCUPACIONAIS
	Grupo de Trabalho da Ação 02
	Ação 3�Plano de Comunicação
	Grupo de Trabalho da Ação 03
	Ação 4�Financiamento
	Grupo de Trabalho da Ação 04
	Ação 5�Pilotos com Escolas Técnicas para oferta da aprendizagem
	Grupo de Trabalho da Ação 05
	Ação 6� Entidades Formadoras de Aprendizes e Parcerias
	Grupo de Trabalho da Ação 06
	Ação 7�Fórum Nacional e Fóruns Estaduais de Aprendizagem Profissional
	Grupo de Trabalho da Ação 07
	Ação 8�Alinhamento Interinstitucional
	Grupo de Trabalho da Ação 08
	Ação 9�Inclusão na Agenda Nacional de Trabalho Decente
	Grupo de Trabalho da Ação 09
	Ação 10�Monitoramento e Avaliação �(ação incluída na III Reunião Ordinária)
	Grupo de Trabalho da Ação 10
	Itens 6, 7 e 8 da Pauta
	PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010�Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão do documento às entidades merecedoras.
	PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010�Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão do documento às entidades merecedoras.
	PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010�Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão do documento às entidades merecedoras.
	PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010�Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão do documento às entidades merecedoras.
	PORTARIA MTE Nº 656, DE 26 DE MARÇO DE 2010�Cria o Selo "Parceiros da Aprendizagem", bem como disciplina a concessão do documento às entidades merecedoras.
	9. Outros temas
	CARAVANA DO TRABALHO DECENTE�PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
	Organização do � Fórum Baiano de Aprendizagem Profissional
	Reunião à tarde
	CONTATOS

