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PAUTA
 

1. RESULTADO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO 
COLEGIADA
 FORMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO FOBAP 2011/2012 

APRESENTAÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS
 APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES FORMULADAS E INDICAÇÃO 

DE NOVOS  INTEGRANTES
 ARTICULAÇÃO COM OS EIXOS DEFINIDOS EM 2010

2. INFORMES SOBRE O CONSELHO ESTADUAL 
DOS DIREITO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

3.  CONTRATOS DE APRENDIZAGEM - PREVISÃO 
DE CLÁUSULA DE AFASTAMENTOS 



PAUTA
 

CONTRATOS DE APRENDIZAGEM 
PREVISÃO DE CLÁUSULA DE AFASTAMENTOS

ART. 472 CLT -§2º
– SERVIÇOS MILITAR
– AUXÍLIO DOENÇA
– LICENÇA MATERNIDADE
– AUXÍLIO ACIDENTE

OBSERVAR O APROVEITAMENTO – teoria/prática
ACORDO ENTRE AS PARTES



PAUTA

PREVISÃO CONTRATUAL PARA AFASTAMENTOS
• Art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do 

serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para 
alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

§ 1º - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual 
se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo 
público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por 
telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do 
encargo a que estava obrigado. (recolhe FGTS durante o afastamento – idem 
para auxilio acidente e licença maternidade)

§ 2º - Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se 
assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem 
do prazo para a respectiva terminação.



PAUTA
 

    INFORMES SOBRE O CONSELHO ESTADUAL 
DOS DIREITO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA -COEDE

– REUNIÕES NA ÚLTIMA QUINTA FEIRA DO MÊS – 
CAB

–  PARTICIPAÇÃO DO M.T.E.
– SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
– 26/05



PAUTA
RESULTADO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO 

COLEGIADA
 

FORMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO FOBAP 2011/2012
 APRESENTAÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS
o EIXO: PCDs 
o EIXO: GÊNERO 
o EIXO: INTERIORIZAÇÃO
o EIXO: SETORES ESPECÍFICOS:

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
• TRANSPORTES

o EIXO: TRABALHO INFANTIL E APRENDIZAGEM
o EIXO: METODOLOGIA E ALINHAMENTO DA 

APRENDIZAGEM E PÚBLICO ALVO



Eixo: Gênero
1. Realizar levantamento das entidades que atuam 

com o tema proposto.
2. Realizar reunião com entidades e/ou órgão 

representantes que atuam na discussão e 
entidades formadoras, com o fim de discutir a 
elaboração de cursos de aprendizagem 
específicos para o publico alvo.

3. Realizar um fórum de discussão com a sociedade 
civil para tratar da aprendizagem e Orientação 
Sexual. 

4. Convidar a Secretaria de Educação para fazer 
parte do Fórum, a fim de sensibilizar para a 
questão e parceria com a SRTE 
(Aprendizagem).



 EIXO PCDs 
 

Pontos já ensaiados: mudança da legislação; criação de um 
Fórum; ações para aumentar a inserção da PCD no 
Mercado de trabalho; divulgação do tema

AÇÃO: Fomentar a implantação dos Conselhos Municipais da Pessoa com 
deficiência, através do COED-CONSELHO ESTADUAL DE 
DEFICIENTES;

AÇÃO: Interiorizar a Lei de Cotas para PCD, através de parcerias com as 
secretarias de assistência social locais, associações de bairros, 
sindicatos, instituições, MPs, escolas técnicas, objetivando articular 
ações de inserção de PCDs no trabalho, fiscalização(violação de 
direitos/abusos cometidos contra as PCDs nas empresas, na esfera 
familiar e/ou por terceiros e não cumprimento da Lei de cotas). 

AÇÃO: Incentivar a inserção de PCDs, através da Lei de Cotas e da 
Responsabilidade Social nas empresas/microempresas.

•



 EIXO PCDs 
 

AÇÃO: Convidar as empresas e instituições para o Fórum garantindo a 
apresentação das suas ações nas reuniões mensais. 

AÇÃO: Buscar financiamento, através de sugestões ao MPT para cursos de 
Educação Profissional, e Aprendizagem e medidas de acessibilidade 
para as  instituições.

AÇÃO: Viabilizar encontro com a Secretaria de Educação Estadual e 
Municipais e Escolas Técnicas com a finalidade de discutir as 
possibilidades de profissionalização das pessoas com deficiência, por 
meio de financiamento de cursos de Educação Profissional.

AÇÃO: Realizar seminários e cursos para melhor qualificar o Fórum; Rever 
e/ou atualizar/adequar a grade/conteúdo programático dos cursos de 
Educação Profissional e de aprendizagem, ou seja, enfatizar as 
questões ligadas as disciplinas de construção da cidadania, 
comportamento, relações interpessoais, com avaliação da carga horária 
pela instituição reduzindo o mínimo estipulado, enfatizando assim, as 
competências de acordo com o tipo da deficiência.



 EIXO PCDs 
 

AÇÃO: Fomentar capacitação de profissionais, adequando a 
metodologia  através do Programa de Educação Profissional nas 
Instituições da capital e interior do Estado que desenvolvem 
trabalho com pessoas com deficiência intelectual

AÇÃO: Implementar banco de dados que forneça os números de PCDs 
e de aprendizagem trabalhados pelas instituições/entidades 
formadoras.

AÇÃO: Propor divulgação dos direitos de PCDs na mídia do Estado.
AÇÃO: Realizar levantamento e cadastro: sobre a demanda de 

mercado (as áreas que mais se contratam PCDs); sobre os egressos 
que participaram de cursos profissionalizantes; sobre todas as 
instituições que desenvolvem atividades de qualificação e 
profissionalização, sobre as PCDs inseridas nas escolas regulares; 



 EIXO PCDs 
 

AÇÃO: Propor as associação de bairros e as escolas regulares discutir o 
tema  PCDs.

AÇÃO: Levar a questão do PCD nas reuniões do FOBAP para discussão de 
situações que acontecem com as mesmas e na aprendizagem: Como 
resolver as diversas situações em relação às contratações, os problemas 
que acontecem no período do contrato, além dos que acontecem nas 
famílias das PCDs entre outros;

AÇÃO: Propor a mudança na legislação que diz respeito a PCDs, em especial 
os projetos de lei sobre a questão do BPC- Beneficio de Prestação 
Continuada.

AÇÃO: Manter atualizadas e bem informadas as empresas com relação as 
Leis de Cotas e Aprendizagem, e outros assuntos inerentes.

AÇÃO: Consultar interesses do público alvo através de reuniões com os PCDs 
ou outros fóruns de discussão; (quem: Instituições Representativas – 
APADA, ABADEF, dentre outras; representantes das instituições 
formadoras)



EIXO: TRABALHO 
INFANTIL/APRENDIZAGEM 

 

AÇÃO: Realizar encontros com as entidades do Sistema “S”, bem como 
com as entidades sem fins lucrativos no sentido de viabilizar a 
inserção de jovens egressos do trabalho infantil na aprendizagem.

AÇÃO: Construir cadastro de egressos do Trabalho Infantil. Para 
tanto, faz-se necessário encontro com as entidades ligadas ao 
instituto da aprendizagem para coleta dos dados necessários à 
operacionalização da ação.

AÇÃO: Alimentar e divulgar, junto às entidades do sistema “S” e sem 
fins lucrativos Cadastro de Egressos do trabalho Infantil.

AÇÃO: Acompanhar a inserção de egressos do trabalho infantil no 
instituto da

AÇÃO: Divulgar o instituto da aprendizagem como medida de combate 
ao trabalho infantil. 



EIXO: TRABALHO 
INFANTIL/APRENDIZAGEM 

 

AÇÃO: Incluir nos Termos de Ajustamento de Conduta - TACs, 
firmados pelo MPT, cláusula que garanta a inserção de jovens 
egressos do trabalho infantil na aprendizagem 

AÇÃO: Direcionar recursos oriundos de multas por não cumprimento de 
TACs para medidas de combate ao trabalho infantil e financiar 
entidades formadoras que garantam a inserção de egressos.



EIXO: INTERIORIZAÇÃO
 

AÇÃO: Realizar levantamento de empresas com potencial de 
contratação de aprendizes em todo o estado (excluir a RMS)

AÇÃO: Fazer cronograma de implantação da aprendizagem, priorizando 
onde há mais empresas.

AÇÃO: Realizar reunião com entidades do Sistema “S” e entidades 
formadoras, para que seja feito levantamento dos municípios que já 
possuem unidades em atividades. 

AÇÃO: Realizar levantamento dos tipos de cursos mais adequado a 
demanda do mercado

AÇÃO: Contatar órgãos municipais, sindicais e conselhos, instituições 
que lidam com jovens e com PCDs para orientar sobre a legislação.

AÇÃO: Identificar, dentre as entidades formadoras, inclusive as que 
ainda não fazem aprendizagem, quais têm a possibilidade de 
desenvolver cursos no interior do Estado. 



EIXO: INTERIORIZAÇÃO
 

AÇÃO: Identificar a existência de profissionais interessados na 
constituição de Fóruns Regionais de Aprendizagem.

AÇÃO: Identificar nos municípios, quais as entidades e atividades onde 
há situação de vulnerabilidade social dos jovens par cadastrá-los;

AÇÃO: Realizar ação conjunta MPT e SRTE para que as empresas 
pendentes com a cota de aprendizagem se comprometam a priorizar 
jovens em vulnerabilidade, mediante termos de compromisso/TACs

AÇÃO: Fomentar a inclusão de pcds no interior nas entidades 
formadoras.



EIXO: SETORES ESPECÍFICOS
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO: Realizar reunião com a Secretaria de Administração do 

Estado da Bahia, com vistas a incluir, quando da realização da 
licitação, a exigência e cumprimento da cota legal de 
aprendizes pelas empresas proponentes.

AÇÃO: Identificar as maiores tomadoras de serviços, a fim de exigir a 
inclusão nos seus contratos do cumprimento da cota de 
aprendizagem pelas contratadas. 

AÇÃO: Realizar audiência pública com as empresas identificadas, a fim 
de esclarecer a obrigatoriedade de observância do cumprimento da 
cota de aprendizes pelas contratadas.

AÇÃO: Identificar as tomadoras de serviços não governamentais para 
audiência pública explicando a obrigatoriedade da aprendizagem



EIXO: SETORES ESPECÍFICOS
 

TRANSPORTES
1. Realizar levantamento dos municípios onde há postos do SENAT;
2.  Realizar levantamento das empresas e potencial da aprendizagem 

do setor de transportes nos municípios baianos, priorizando onde 
há postos do SENAT;

3. Realizar reunião com SENAT, SETPS, Sindicato de empresas 
transportadoras, empresas t (TRANSBAHIA, ALE) entidades 
formadoras, com o fim de discutir a elaboração de cursos de 
aprendizagem  específicos para o setor de transportes, deixando 
claro que não se discutirá mais a inclusão das funções no cálculo 
da cota.

4. Elaborar cursos (por função ou por arco ocupacional), enfatizando: 
atendimento ao publico; acidentes de transito; incidentes de 
violência;

5. Realizar audiência pública com empresas do setor de transportes 
para apresentação dos novos cursos e reserva de vagas.

6. Implantar aprendizagem em outros municípios do estado onde 
há demanda



Eixo: METODOLOGIA E ALINHAMENTO DA 
APRENDIZAGEM E PÚBLICO ALVO

• Viabilizar encontro com a Secretaria de educação Estadual e 
Municipal com a finalidade de discutir as possibilidades de 
profissionalização dos adolescentes em situação de risco 
pessoal e social – Egressos MSE, Trabalho Infantil, Exploração 
Sexual e Abrigos considerando a baixa escolaridade por se 
tratar de adolescentes/ jovens em que a educação formal não 
foi incorporada como um exercício saudável em suas vidas.

• Incluir na proposta metodológica a característica do público 
alvo a que se pretende atingir com a aprendizagem em nosso 
estado.

• Implementar uma política de informaçã e incentivo a aceitação 
empresarial dos jovens não oportunizados atualmente,

• Trazer para discussão de gênero as organizações já 
estabelecidas que possam contribuir com a proposta

• Levantar dados estatísticos das últimas pesquisas que 
fudamentem a nossa intervenção.



Eixo: METODOLOGIA E ALINHAMENTO DA 
APRENDIZAGEM E PÚBLICO ALVO

• Realizar pesquisa sobre a demanda de mercado; sobre os 
egressos que participaram de cursos profissionalizantes; e 
sobre todas as instituições que desenvolvem atividades de 
qualificação e profissionalização; 

• Cadastramento e validação dos programas na integra para 
SRTE/FÓRUM.

• Realizar seminários e cursos para melhor qualificar o Fórum; 
Rever e/ou atualizar/adequar a grade/conteúdo 
programático dos cursos de aprendizagem, ou seja, dedicar 
mais tempo a disciplinas ligadas a construção da cidadania, 
comportamento, relações interpessoais, etc. 

• Formar e qualificar equipe de apoio na construção dos 
Fóruns em outros municípios no processo de interiorização.



Eixo: METODOLOGIA E ALINHAMENTO DA 
APRENDIZAGEM E PÚBLICO ALVO

• Instituir o Fórum (colegiado) como entidade que valide, regule e fiscalize os 
programas de aprendizagem em atividade no estado da Bahia através da inclusão 
deste item no regimento do mesmo;

• Construir e encaminhar ao Ministério¸ um documento fundamentando a necessidade 
de um processo de formação, onde a teoria preceda a prática, em respeito aos 
princípios da educação formal, estabelecendo carga mínima para teóriaca prévia; assim 
como uma proposta de inserção do perfil do público que se pretende priorizar o 
atendimento.

• Estabelecer parceria com os executores da formação no sentido de normatizar a 
metodologia da formação de aprendizes, através de um TAC-TERMO DE 
AJUSTAMENTO DOS PROGRAMAS.

• Criar mecanismos que facilitem a atuação do fórum, no acompanhamento dos 
programas de aprendizagem de acompanhamento para o fórum atuar no sentido de 
contribuir com o acompanhamento dos programas de aprendizagem.

• Em respeito às portarias que definem regras para as organizações formadoras 
desenvolverem seus programas de aprendizagem, e ainda com base na experiência do 
sistema S, pleitear uma política de melhoria da qualidade da mão de obra em 
contraponto a precarização do trabalho do aprendiz pela má qualidade na formação.

• Partilhar as mudanças e estratégias construídas pelo Fórum com o CMDCA, para que 
as diretrizes norteiem as validações realizadas para os menores de 18 anos.

• Buscar parceria do Ministério Público na validação das ações propostas pelo Fórum 



CONTATOS

• EMAILS:
– Forumaprendizagem.ba@gmail.com

– marlic.drtba@mte.gov.br
– mcalabrich.drtba@mte.gov.br
BLOG: fobap.blogspot.com 


