
ATA DA 2ª REUNIÃO da COORDENAÇÃO COLEGIADA

Dia: 17/06/2010
Hora: 14:00
Local: CIEE-RIO – Rua da Constituição, 67, 2ª Andar, Centro, Rio de Janeiro.

Aos  dezessete  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  dez,  no  local  acima 
mencionado,  reuniu-se a coordenação colegiada do FEAP/RJ para a sua segunda 
reunião. Joaquim Travassos, representante do MTE, abriu os trabalhos, lendo a ata 
da  última  reunião  ordinária  e  discutindo  os  pontos  relevantes  com  os  demais 
membros.  Ricardo  Mello,  representante  da  DATAPREV, pediu  um  aparte  para 
informar  a  respeito  dos  contatos  realizados  com  dirigentes  do  SENAI,  SENAC  e 
representantes de sindicatos de trabalhadores, com o objetivo de sanar o problema 
das  vagas  ociosas  na  Coordenação  Colegiada.  Segundo  afirmou,  o  SINTEL  – 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de 
Mesas Telefônicas no Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse em participar do 
Fórum, bem como o Colégio Graham Bell e o SENAI. Com relação às propostas do 
Plano de Ação 2010, Isabele Ranzeiro, representante do CAMP- Mangueira, sugeriu 
ampliar  a  discussão  sobre  a  problemática  dos  PCDs  na  sociedade  brasileira.  Foi 
sugerido também que a FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração de 
Surdos fosse convidada a integrar o Fórum. A próxima reunião do grupo de trabalho 
sobre PCD será no dia 15/07/10, às 14:00, na SRTE-RJ. A respeito das ações de 
divulgação  do  FEAP-RJ,  ficou  definido  que  o  primeiro  seminário  no  interior  será 
mesmo em Macaé, no segundo semestre, sendo que informações mais detalhadas 
serão divulgadas em momento oportuno. Para a apresentação de Power Point a ser 
utilizada  nesses  seminários,  Joaquim  Travassos,  representante  do  MTE,  ficou 
encarregado de formatar o conteúdo, tendo como base os arquivos já existentes na 
SRTE-RJ.  Luciane  Cruz,  representante  do  CIEE,  informou  que  há  interesse  do 
próprio CIEE, bem como da LBV – Legião da Boa Vontade e da FIP para realizar um 
café  da  manhã,  a  fim  de  divulgar  o  FEAP-RJ  nesses  segmentos.  Para  o 
gerenciamento  de  informações  referentes  à  aprendizagem  no  Brasil,  o  grupo  de 
trabalho, sob a coordenação de Fátima Chammas, representante do MTE, se reunirá 
em breve para discutir a viabilidade do mesmo e apresentar as propostas na próxima 
reunião  ordinária  do  Fórum.  Os  membros  da  Coordenação  Colegiada  se 
comprometeram a analisar o formulário de banco de dados do FEAP-RJ proposto pelo 
Ricardo Melo, representante da DATAPREV, e encaminhar por e-mail as sugestões 
de  alteração.  Com  relação  visitas  às  ESFLs,  não  houve  consenso  sobre  sua 
pertinência ou não, ficando decidido que esse item do Plano de Ação será objeto de 
discussão  na  próxima  reunião  ordinária.  Para  finalizar,  os  membros  do  Fórum 
manifestaram interesse em modificar o formato das reuniões ordinárias, de forma a 
permitir  maior  participação  e  engajamento  dos  demais  integrantes.  Nada  mais 
havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Joaquim Travassos, lavrei a presente 
Ata. Em anexo segue a lista de presença dos participantes.

____________________________
Joaquim Travassos Leite
GFIPATI/SRTE-RJ


