
 

Relatoria  

Manhã - 17/05/2016 

1º Painel: Painel expositivo sobre Lei de Aprendizagem seguido de debate 

Panorama e formação da Lei de Aprendizagem - Lei 10.097/2000 

O expositor Marcio de Paula Souto introduziu o tema apresentando conceito sobre 

aprendizagem profissional, a relação entre teoria e prática, e fez um resgate histórico da 

legislação; em seguida apresentou dados do potencial de contratação, das Entidades 

qualificadas, dos cursos validados por meio de consulta pública, e da evolução aprendizes 

admitidos ao longo de 2005 a 2016; Contato:  aprendizagem.sppe@mte.gov.br; Telefone: 

2031-6929 / 6738/ 6239 

Perfil dos adolescentes e jovens em idade de aprendizagem no Cadastro Único para 

Programas Sociais – SENARC  

A expositora Iara apresentou informações conceituais sobe o CadÚnico,  as  novas 

ferramentas como Consulta Cidadão para a padronização dos comprovantes do 

cadastramento e facilidade de acesso às informações; a  Rede de atendimento – 9500 postos 

de atendimento no Brasil em 5.570 municípios;  a divisão regional dos cadastrados no 

CadÚnico e o perfil dos usuários com caracterização dos jovens de 14 a 24 anos; 

 

Panorama da Assistência Social e sua integração à Socioaprendizagem – DPSB e DPSE 

 

A expositora Renata Aparecida Ferreira apresentou a importância da ampliação de 

oportunidades de aprendizagem para adolescentes e jovens do SUAS; Externou a 

importância do cadastro único para os programas sociais e para a rede Socioassistencial;  o 

papel do assistente social no SUAS: segurança e objetivos; as formas de organização dos 

serviços PSB (CRAS e PAIF) e PSE (CREAS e PAEFI); a estruturação da PSB enquanto proposta 

de prevenção, sendo esta também seu maior  desafio. Apresentou as ofertas dos Serviços – 

SCFV; dos programas – PBF, Acessuas e Criança Feliz e dos benefícios eventuais e BPC; Fez 

um resgate da metodologia adotada na rede de convivência.  

 

A expositora Mariana de Sousa Machado Neris apresentou a Proteção Social Especial de 

Média Complexidade - onde ainda não ocorreram rompimento de vínculos nas situações de 

violação de direitos – e a Alta Complexidade -  onde já houve o rompimento de vínculos;  

explanou sobre a oferta dos serviços  PAEFI/CREAS; Centro Dia; CREAS Pop Rua (25 a 54 

anos); Serviço de Abordagem de Assistência Social e Unidades de Acolhimento com recorte 

para o público adolescente/jovens; 
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Debate - seguem abaixo os apontamentos segundo os participantes: 

 

Carolina (DPSB) 

No debate foi exposta a necessidade de um olhar mais atento ao público de 

adolescentes/jovens em cumprimento de MSE, os quais são expulsos da escola quando 

deveriam ser acolhidos por ela.  

 

Maria José (CNAS e Usuários) 

Usuários no 1º Encontro dos Usuários reclamaram sobre a população de rua. Porque não são 

inseridos no mercado de trabalho por não terem, às vezes, o comprovante de residência. 

A maioria dos grupos de aprendizagem não está em situação de vulnerabilidade . 

O que podíamos fazer sobre a população de rua? 

 

Márcio (MTE) 

Porque os CRAS não provocam os empregadores para contratar aprendizes em situação de 

vulnerabilidade? 

Encaminhar e-mail para a CITI/MTE sobre a inclusão de PCD e em situação de 

vulnerabilidade 

 

Iara (SENARC) 

O CadÚnico identifica quilombolas, ribeirinhos, assentamentos - 15 grupos populacionais 

específicos que sofrem dificuldade de acesso ao serviço básico. 

 

Mariana (DPSE) 

A população de rua pode adotar as unidades de assistência social como referência do 

endereço dos serviços. 

Exemplo: RS – população de rua que estava em formação e colocou o serviço de referência 

mudando a forma de atender ao telefone, pois era uma barreira atitudinal. 

MSE – desafio para empregabilidade quando o adolescente cumpre MSE em meio fechado. 

 

Renata (DPSB) 

Grupos específicos, exemplo, quilombolas e indígenas – conseguir pensar a demanda e 

incorporar suas demandas na oferta do serviço. 

 

 

Paulo Farias (Dom Bosco):  

As empresas não cumprem a cota e pagam a multa, mas não há nenhuma penalização por 

isso. O que a empresa sofre além de pagar a multa? 

 

Éslio (Fundação Projeto Pescador) 

As respostas podem ser colaborativas  a partir de uma política nacional. 

Apresentou a evolução dos números de vagas desde 2005 até hoje, apontando para a 

inclusão social. Fez dois questionamentos: 

1º As entidades estão em segunda opção, somente depois do sistema “S”. Por que? 



2ª As entidades se qualificaram, mas o recurso só vai para uma pasta. Por que? 

 

Márcio Caldeira (Pestallozi) – BH/MG 

Parabeniza o MDS pelo aprimoramento da formulação da metodologia de aprendizagem em 

cada estado/município de acordo com a sua realidade. 

A entidade já trabalha com priorização do público de acolhimento. A república seria uma 

transição. Vamos pactuar? 

 

Márcio (MTE) 

Se houver reincidência, a multa pode ser dobrada. Pede para encaminhar e-mail com as 

dúvidas para aprendizagem.sppe@mte.gov.br. 

O empregador paga para o sistema “S” e o desconto é em folha. Infelizmente a legislação 

impõe.  

Deve haver uma provocação para flexibilizar a legislação. 

Tem que haver maior oferta e o sistema “S” atender com mais efetividade. 

As empresas entram na consulta pública e pode haver a contratação para começar a 

aprendizagem. 

 

Mariana (DPSE) 

Temos que construir outro caminho para o controle social. Precisamos valer o direito 

envolvendo o CNAS. Tem que construir isso nos grupos de trabalho. 

Os serviços de acolhimento têm que ter porta de saída. Trabalhamos a expansão de recursos 

para atender esse grupo a fim de construir suas etapas de vida independente. 

 

Renata 

Do pacto federativo, dos 26 estados e DF, metade das UFs conjugam assistência social e 

trabalho nas secretarias. 

 

 

Tarde - 17/05/2017 

 

Painel de especialistas de aprendizagem e o papel da sociedade civil seguido de debate  

Atuação das Organizações da Sociedade Civil no atendimento de adolescentes e jovens na 

aprendizagem  

 

FEBRAEDA (Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes)  

A expositora  Rosângela  Borota Teixeira  apresentou a atuação das organizações da 

sociedade civil no atendimento,  quais são as entidades ofertantes,  o foco das entidades 

sem fins lucrativos. Fez destaques normativos e apresentou as ações de promoção ao 

mundo do trabalho (14 a 59 anos); apresentou a composição de equipes de profissionais 

com assistentes sociais e psicólogos, educandos, pedagogos e instrutores, e como são 

realizados os encaminhamentos: 
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Desafios da aprendizagem na perspectiva de inclusão social – Consultora e especialista em 

aprendizagem 

A expositora Ana Alencastro apresentou sobre as cotas sociais citadas no Decreto 

8.740/2016, o que aponta o público da assistência social. Apontou as possibilidades  para 

ampliar oportunidades nos territórios: 

 Integração local de trabalho, assistência social, entidade. 

 Levantamento da demanda dos setores da economia inadimplente. 

 Prospecção local da demanda. 

 Planejamento de turmas 

 Convocação das empresas – TC 

 Seleção qualificada de adolescentes/jovens 

 Assinatura de contrato 

 Monitoramento e avaliação de resultados. 

- Riscos e dificuldades 

 Risco político: evitar que as cotas sociais sejam vistas como ameaça à aprendizagem 

profissional 

 Riscos na operacionalização 

 

Debate:  

Carolina (DPSB) 

A assistência social acompanha a trajetória dos usuários e a articulação local é fundamental.  

 

Paulo Farias (Projeto Jovem Candango)  

Chamar o empresariado para participar desses encontros. 

 

Rosângela 

Convencer os empresários para debater sobre a socioaprendizagem.  

Desafio: há dificuldade de inclusão e de manutenção do aprendiz na empresa. As tentativas 

de rompimento por desempenho insuficiente e inadequado. 

 


