
ATA DA 3ª REUNIÃO da COORDENAÇÃO COLEGIADA
Dia: 8/02/2011
Hora: 14:00
Local: SRTE/RJ – Av. Presidente Antonio Carlos, 251, 12º andar – Auditório Ala Sul,
Centro, Rio de Janeiro.

Aos oito dias do mês de fevereiro de ano de dois mil e onze, no local acima mencionado, reuniu-
se a coordenação colegiada do FEAP/RJ para a sua terceira reunião, a primeira do ano de 2011. 
Ricardo Mello, representante da DATAPREV, abriu os trabalhos, mencionando a necessidade de 
realização de reunião extraordinária para a eleição da nova coordenação colegiada. Foi estipulada 
a data de 12 de abril de 2011. Logo após ficou definido que seriam enviados e-mails a todas as 
entidades  qualificadoras  do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  inscritas  no  Cadastro  Nacional  da 
Aprendizagem,  que  ainda não fazem parte  do FEAP/RJ,  convidando-as  para  que integrem o 
Fórum. Quanto ao convite enviado às empresas, ficou definido que seriam enviados através do e-
mail  do FEAP/RJ.  Foi  sugerida também a participação de aprendizes,  como convidados,  nas 
reuniões da plenária, limitado ao número de 1 (um) aprendiz por entidade/empresa. Em seguida, 
Isabele  Ranzeiro  Pereira,  representante  do  CAMP  Mangueira,  propôs  que  fosse  realizado 
contato com as entidades que realizam trabalho com adolescentes e jovens egressos de medidas 
sócio-educativas, a fim de que possam participar do Fórum divulgando o seu trabalho. Dando 
seqüência,  foram discutidas  as  ações para  2011 a  serem levadas à  plenária.  Luciane Cruz, 
representante  do  CMDCA Rio,  falou  sobre  o  mapeamento  da  situação  da  aprendizagem  no 
estado, e que diante das dificuldades encontradas torna-se inviável a sua realização. Foi sugerido 
que, em cada reunião da plenária, fosse realizada uma palestra sobre temas ligados ao processo 
de aprendizagem com profissionais especializados no assunto. Foram sugeridos os nomes de: 
Vanderson Berbat/Instituto Unibanco,  Mônica Waldhelm/CEFET, Paulo Bastos/Instituto Locus e 
Jean Engel/COPPE. Foi definido que cada palestra terá a duração de 40 minutos, seguidos de 20 
minutos para a realização de perguntas pelos presentes. A primeira seria realizada na reunião da 
plenária do mês de maio/2011, e o convite aos palestrantes seria feito por e-mail.  Logo após, 
Luciane Cruz, representante do CMDCA Rio, informou que o Edital do Concurso De Materiais 
Informativos será submetido à Procuradoria Geral do Município/PGM para aprovação e que serão 
contatadas  empresas  para  o  fornecimento  dos  prêmios  do  concurso.  Mencionou  também 
importância da realização de reunião com representante do Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente/CEDECA, para que este mobilize os Conselhos Municipais no intuito de trazê-los 
para o Fórum. Ao final, foi definida a data do dia 15/03/2011 para a realização da 2ª reunião da 
Coordenação Colegiada do FEAP/RJ.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Risoleta Bernardes, lavrei a presente
Ata. Em anexo segue a lista de presença dos participantes.
____________________________
Risoleta Bernardes
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