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Resolução nº009, de 02 de março de 2011. 
REGULAMENTA o processo de registro no CMDCA das 
entidades não governamentais de fins não econômicos que 
pretendam executar Programas de Aprendizagem Profissional 
no município de Cascavel PR. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, em 
REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 02 de março de 2011, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 
 
CONSIDERANDO o artigo 430 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alterado pela Lei 
10.097 de 2000, a qual estabelece que poderão ser qualificadas para a formação técnico-
profissional entidades de fins não econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao 
adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
 
CONSIDERANDO a Resolução 74 do CONANDA de 13 de setembro de 2001, que dispõe 
sobre o registro específico e fiscalização das entidades não-governamentais de fins não 
econômicos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, nos 
termos do artigo 91, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº. 5.598, de dezembro de 2005 que regulamenta a 
contratação de aprendizes e dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 615, de 13 de 
dezembro de 2007 que cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem, destinado à inscrição das 
entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 6.481 de 12 de junho de 2008 que regulamenta os artigos 3º e 
4º da Convenção 182 da OIT que trata da proibição das piores formas de Trabalho Infantil. 
 
RESOLVE:  
Art. 1º - Regulamentar o processo de registro no CMDCA das entidades não governamentais de 
fins não econômicos que pretendam executar Programas de Aprendizagem Profissional no 
Município de Cascavel. 
 
Parágrafo Único – Os termos deste caput se referem às entidades que executarão Programas de 
Aprendizagem Profissional Adolescente Aprendiz, que compreende o público entre a faixa etária 
de 14 a 18 anos incompleto. 
 
Art. 2º - A formação técnico-profissional do aprendiz obedecerá aos seguintes princípios: 

I- Garantia de acesso e freqüência do aprendiz ao ensino fundamental; 
II-  Horário especial para o exercício das atividades; 
III-  Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
 

Art. 3º - A contratação de aprendizes deverá atender, prioritariamente, os adolescentes entre 
quatorze e dezoito anos incompletos, exceto quando: 



       I - as atividades práticas da aprendizagem ocorrerem no interior do estabelecimento, 
sujeitando os aprendizes à insalubridade ou à periculosidade, sem que se possa elidir o risco ou 
realizá-las integralmente em ambiente simulado. 
     II - a lei exigir, para o desempenho das atividades práticas, licença ou autorização vedada 
para pessoa com idade inferior a dezoito anos. 
    III - a natureza das atividades práticas for incompatível com o desenvolvimento físico, 
psicológico e moral dos adolescentes aprendizes.  
Art. 4º - As entidades mencionadas no caput do art. 1 deverão, no momento da solicitação de 
registro cumprir todos os requisitos postos na Resolução do CMDCA que dispõe sobre os 
parâmetros para Registro/Inscrição e apresentar Plano de Trabalho específico para o Programa 
de Aprendizagem. 
 
Art. 5º - A entidade deverá apresentar Plano de Trabalho do Programa de Aprendizagem, 
comprovando condições objetivas de cumprir os seguintes requisitos: 
 

I - Oferecer Curso de Aprendizagem em conformidade com a legislação pertinente, devendo 
ser obrigatoriamente aqueles que demandem de formação profissional. 
II - Projeto Pedagógico Teórico e Prático contendo: conteúdo programático, carga horária 
total e semanal, período de duração, dias da semana, local. A carga horária teórica deverá 
obedecer aos seguintes critérios. 
a) Ministradas por técnico habilitado na área. 
b) A carga horária dos cursos técnicos deverá ter por parâmetro aqueles homologados pelo 

MEC aplicando-se o mínimo de quarenta por cento da carga horária do curso 
correspondente ou quatrocentas horas, o que for maior. 

III - Equipe multiprofissional mínima, compatíveis com o número de adolescentes atendidos, 
sendo: 

a)- 01 Coordenador do Programa. 
b)- 01 Professor/Orientador para cada 30 adolescentes. 
c)-01Assistente Social com carga horária compatível com número de Adolescentes 
atendidos, para o caso de entidades de Assistência Social. 
d) Professores técnicos habilitados em ministrar as aulas referentes ao curso 
oferecido. 

IV-  Espaço físico e equipamentos compatíveis com o número de atendidos. 
V- Informações sobre o Contrato de Trabalho com os adolescentes (no caso da entidade ser o 

empregador).  
VI-  Informações sobre o Convênio com as empresas e o percentual pago à entidade. 
 

Art. 6º - As entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, de que trata o 
inciso III do art. 8º do Decreto nº5. 598, de 2005, além do cadastramento nacional, deverão 
inscrever seus programas e cursos de aprendizagem no respectivo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 
Art. 7º - As entidades ofertantes de cursos de aprendizagem deverão observar, na elaboração dos 
programas e cursos de aprendizagem, os princípios relacionados nos Arts. 2º e 3º do Decreto nº. 
5.154, de 23 de julho de 2004, e outras normas federais relativas à Formação Inicial e 
Continuada de Trabalhadores, bem como as seguintes diretrizes:  

I - diretrizes gerais:  
a) a qualificação social e profissional adequada às demandas e diversidades: dos 

adolescentes, em sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 7º, Parágrafo Único 
do Decreto nº. 5598 de 1º de dezembro de 2005) dos jovens, do mundo de trabalho e da 
sociedade quanto às dimensões ética, cognitiva, social e cultural do aprendiz.  

b) o início de um itinerário formativo, tendo como referência curso técnico 
correspondente.  



c) a promoção da mobilidade no mundo de trabalho pela aquisição de formação técnica 
geral e de conhecimentos e habilidades específicas como parte de um itinerário formativo a ser 
desenvolvido ao longo da vida.  

d) a contribuição para a elevação do nível de escolaridade do aprendiz.  
e) garantir as condições de acessibilidade próprias para a aprendizagem dos portadores 

de deficiência. 
f) o atendimento às necessidades dos adolescentes e jovens do campo e dos centros 

urbanos, que por suas especificidades ou exposição a situações de maior vulnerabilidade social, 
particularmente no que se refere às dimensões de gênero, raça, etnia, orientação sexual e 
deficiência, exijam um tratamento diferenciado no mercado de trabalho; e  

g) a articulação de esforços nas áreas de educação, do trabalho e emprego, do esporte e 
lazer, da cultura e da ciência e tecnologia.  

II - diretrizes curriculares:  
a) o desenvolvimento social e profissional do adolescente e do jovem, enquanto 

trabalhador e cidadão.  
b) o perfil profissional e os conhecimentos e habilidades requeridas para o desempenho 

da ocupação objeto de aprendizagem, descritos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.  
c) as Referências Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação, quando pertinentes. 
d) as potencialidades do mercado local e regional de trabalho e as necessidades dos 

empregadores dos ramos econômicos para os quais se destina a formação profissional; e  
e) outras demandas do mundo do trabalho, vinculadas ao empreendedorismo e à 

economia solidária.  
III - conteúdos de formação humana e científica devidamente contextualizados:  
a) comunicação oral e escrita, leitura e compreensão de textos e inclusão digital.  
b) raciocínio lógico-matemático, interpretação e análise de dados estatísticos.  
c) diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho.  
d) organização, planejamento e controle do processo de trabalho e trabalho em equipe.  
e) direitos trabalhistas e previdenciários, saúde e segurança no trabalho.  
f) direitos humanos com enfoques sobre respeito de discriminação por orientação 

sexual, raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política.  
g) educação fiscal para o exercício da cidadania.  
h) formas alternativas de geração de trabalho e renda com enfoque na juventude.  
i) educação para o consumo e informações sobre o mercado e o mundo do trabalho. 
j) prevenção ao uso indevido de álcool, tabaco e outras drogas.  
k) educação para a saúde sexual reprodutiva, com enfoque nos direitos sexuais e nos 

direitos reprodutivos e relações de gênero.  
l) políticas de segurança pública voltadas para adolescentes e jovens.  
m) incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 
como um valor inseparável do exercício da cidadania.  

§1º As dimensões teórica e prática da formação do aprendiz deverão ser 
pedagogicamente articuladas entre si, sob a forma de itinerários formativos que possibilitem ao 
aprendiz o desenvolvimento da sua cidadania, a compreensão das características do mundo do 
trabalho, dos fundamentos técnico-científicos e das atividades técnico-tecnológicas específicas à 
ocupação.  

§ 2º Para definição da carga horária teórica do curso de aprendizagem, a instituição 
deverá utilizar como parâmetro a carga horária dos cursos técnicos homologados pelo MEC, 
aplicando-se o mínimo de quarenta por cento da carga horária do curso correspondente ou 
quatrocentas horas, o que for maior.  

§ 3º A carga horária teórica deverá representar no mínimo de vinte e cinco por cento e, 
no máximo, cinqüenta por cento do total de horas do programa.  



§ 4º A carga horária prática do curso poderá ser desenvolvida, total ou parcialmente, 
em condições laboratoriais, quando essenciais à especificidade da ocupação objeto do curso.  

§ 5º Na elaboração da parte específica dos cursos e programas de aprendizagem, as 
entidades deverão contemplar os conteúdos e habilidades requeridas para o desempenho das 
ocupações objeto da aprendizagem, descritas na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.  

   § 6º Na utilização dos Arcos Ocupacionais, as entidades formadoras e empresas 
deverão observar as proibições de trabalhos aos menores de dezoito anos nas atividades descritas 
na Lista TIP, aprovada pelo Decreto nº. 6.481, de 12 de junho de 2008.  

 
Art.8º - As Entidades qualificadas para o desenvolvimento do Programa de Aprendizagem 
deverão ser submetidas à fiscalização do Conselho Tutelar de Cascavel. 
 
Art.9º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Resolução/CMDCA nº. 033/2008. 

Cascavel, 02 de março de 2011. 
 

PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAUJO 
Presidente do CMDCA 

 
 


