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Novo Superintendente da SRTE José Maria de Abreu foi 
apresentado por Marli  que confirmou sua participação 
na reunião de fevereiro. Ele abrirá o Fórum apontando 
os seguintes pontos: 

 
 
 

•Apoio para educação/aprendizagem 

•Articulação para promoção da inclusão de vulneráveis 

•Inclusão de jovens dos trabalhadores do carnaval 

•Projetos Especiais 

 
 
 



Reunião de Fevereiro 
 
•O FOBAP convidará Tereza Virginia Alvaia para apresentar o “Projeto 

Corporescer” na reunião do dia 26/02, no Litoral Norte; 

•As eleições dos representantes dos eixos ( Interiorização, Social e 

Metodologia) acontecerá em março e todas as instituições deverão levar 

os nomes dos candidatos titulares e suplentes na reunião de fevereiro 

26/02; 

•Os membros do FOBAP deverão levar sugestões dia 19/02 para a reunião  

do dia 26/02. 

•O FOBAP apresentará relatório sobre a Feira da Aprendizagem, sendo 
necessário pensar imediatamente a 2ª edicção do evento, organizando e 
planejando o espaço, a captação de recursos e parceiros necessários 
com sugestões; As principais reclamações em relação a Feira foram: o 
local dos stands, a recepção do evento e a ausência de coffe break 
 

 



Reunião de Fevereiro 
 

        O ônibus sairá 7h da frente do Shopping Iguatemi e retornará  às 15h 
(responsável Dinorah- Instituto Imbassaí). Será no  Litoral Norte, todos 
deverão confirmar sua presença e utilização do ônibus para reunião 
dia 26/02.  Haverá café da manhã. 

 
        Elaboração de cronograma com as datas das reuniões de 2016 e 
        cada instituição ficar responsável a cada mês por ceder espaço. 
        Levar já definições de espaço para reunião de 26/02. 
 
        Apresentação do Protagonismo Juvenil do Inst. Imbassaí. 
         
       Capanha do Combate ao TI. 
 
 
          
 
 



CRONOGRAMA  COM SUGESTÕES DE LOCAIS PARA 
AS PRÓXIMAS REUNIÕES DO FOBAP 

 
Horário: 8:30 às 12:00 
1. Março: SENAC; 
2. Abril: ISBET; 
3. Maio: Sagrado Coração de Jesus; 
4. Junho: CIEE 
5. Julho: ? 
6. Agosto: ? 
7. Setembro: ? 
8. Outubro: ? 
9. Novembro: ? 
10. Dezembro: ? 



   
 
 
Foram definidas 5 comissões,  para que a partir delas 
sejam exploradas idéias inovadoras através do 
Brainstorming.  
 
 

1. COMISSÃO COMUNICAÇÃO: 
SUELI VIRGINIA – SUI DESIGNER 
JEAN JORGE (ISBET) 
FRANK BRUNO/GIDEON SANTANA/ALEXANDRO SANTOS (GRUPO DE APOIO) 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. COMISSÃO ARTICULAÇÃO: 
DRA VIRGINIA (MPT) 
GABRIEL TEIXEIRA (FUNDAC) 
ADRIANA FERNANDES (ACOPAMEC) 
GICELIA CRUZ (PROJETO SINALEIRAS/CIDADÃO APRENDIZ) 
ALESSANDRO SALVATORE (CIEE) 
LUANA EMIDIA /CLEUDINEIA 
 VIANA (REDES) 
EUGENIA GAZINEU (ISBET) 
 
 
 
 



3. COMISSÃO PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
DJENANE SANTOS /ELISABETE BONFIM (FJC) 
JULIANA GAMA (ESPRO) 
EDISON SALGUEIRO/ NAIANE PECHIR (ISBET) 
TATIANE TEIXEIRA (APAE) 
ANA CELIA (LAR FABIANO DE CRISTO) 
ELIANE BRAZ (FUNDAÇÃO CIDADE MAE) 
IEDA FRANCA (AOSID) 
JOICE CRISTINA (ACOPAMEC) 
GERALDO RAMOS (IBCM) 
LUCIANA ALVES (FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA) 
MARCIA SOLANGE/MARINES FREITAS (CIDE) 
DINORAH PAIVA ( INSTITUTO IMBASSAI) 
 
 



4. COMISSÃO GESTÃO ADM: 
LUIZ ARAUJO (SUDEF) 
JUCELINE PAIXÃO (ISBET) 
ADNA CELLE (SENAT) 
EDMEA DOURADO (REDE CIDADA) 
REVECA PIKELAIZEN (VSBA) 
MYLENE CARVALHO (SENAC) 
 

5. COMISSÃO CAPTAÇÃO RECURSOS: 
RENATA MARTORELLI (SAGRADO) 
 



 

COMUNICAÇÃO/ BLOG 
 

•Elaboração de Ata com pontos discutidos no próprio slide 

apresentado com inserção no blog logo após a reunião; 

•Divulgação da pauta previamente no blog e sugestão feitas 

pelas instituições; 

•Providenciar regimentos anteriores para encaminhar e inserir no 

blog; 

•Criação de site do FOBAP – Responsável Grupo Interapoio ; 

•Criação de grupo de e-mail para comunicação mais ágil entre os 

membros (proposta por Dra Virgínia). Criar boletim digital do FOBAP, 

mailing – contatos de email (artigos técnicos, divulgação de casos 

de sucesso, eventos das instituições. 
        
 



EIXOS 
 

•Prazo do mandato 

•Continua Eixos? Os mesmos?  

•Inclusão dos eixos nas reuniões ordinárias 

• Fazer calendário para as reuniões dos eixos e comissão da Feira e 

Selo 

•INTERIORIZAÇÃO DO FOBAP: minis fóruns ou 1 encontro anual com 

a nomenclatura de Fórum Itinerante. Eventos, seminários, reuniões 

no interior, mídias... 

•Marli sugeriu que as instituições permitam em um dia por semana 

ou turno, para os representantes desenvolverem as atividades dos 

eixos 
 

•Inclusão do Estado e Prefeitura nos membros permanentes. 



DOCUMENTOS FOBAP 

•Recolhimento e guarda de documentos; 
 

• Arquivamento de atas, ofícios e relatórios do FOBAP, definir local adequado 
 
•Comissão para alterar Regimento do FOBAP; 
 

•Necessidade que todos tenham propriedade do Regimento do FOBAP. 
 
 
 



  

 

 
 

 

AÇÕES 
Criação de banco de oportunidades de emprego para os pais e 

responsáveis dos aprendizes (demanda vem se apresentando no FOBAP); 

 

Necessidade de pensar em ações (temas) para aprendizagem que 
favoreçam a permanência dos aprendizes no Programa e que sejam 
indicados para a formação cidadã, evitando assim postura inadequada 
dos jovens durante e pós aprendizagem; 
 
Pensar em estratégias para inclusão dos filhos dos cordeiros nos blocos de 
carnaval no programa de aprendizagem – proposta a ser discutida no Eixo 
perfil social; 

 

Verificar possibilidade de convidar aprendizes para a reunião de março. 

 



Demais informes 
Foi solicitado sugestões para o manual que será enviado por email até 

29/01/2016 para reformulação antes do Carnaval informando o que não 

satisfaz no Manual e quais as questões não estão claras. 

 

Relato sobre sobre a experiência de um grupo de trabalho comunitário e 

cultural em  Matarandiba, em Vera Cruz, como exemplo de boas práticas 

a serem apresentadas e seguidas por instituições e jovens; 

 

A secretaria de Educação do Estado está habilitando cursos 

profissionalizantes para aprendizagem. 

 

Participação das Empresas no FOBAP. 

 
 
 
 



Obrigada! 

Marli.pereira@mte.gov.br 
 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
www.mte.gov.br 
 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA BAHIA 
 
FOBAP – FORUM BAIANO DE APRENDIZAGEM 
PROFISSIONAL 
forumaprendizagem.ba@gmail.com 
www.forumaprendizagemba.blogspot.com 
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