Ata da Câmara Temática de Qualificação, Voluntariado e Protocolo
Data: 10/07/2013

Horário de início: 16h30

Horário de término: 18h30

Local: Siqueira Campos, 1171, 1º andar – Sala A.
Pauta:
 Status dos projetos
 CURSOS PRONATEC COPA
 PROJETO “PARA BEM RECEBER É PRECISO CONHECER”

1) A Coordenadora da Câmara Temática pelo Estado/RS, Eliana Cunha, fez a abertura da
reunião e passou a palavra para Simone Dani (EGP), que fez a apresentação dos status dos
projetos, conforme segue:
Curso de Inglês para servidores municipais: Curso em andamento
Curso de Inglês para funcionários da EPTC: Curso em andamento
Curso de Espanhol para funcionários da EPTC: Curso em andamento
Diversos cursos EAD (idiomas, turismo e segurança) para servidores estaduais – Convênio
entre FDRH e FEEVALE: Curso encerrado. Diplomas emitidos.
Curso Porto Alegre Turística – EGP (Servidores Municipais): Terceira turma prevista para
25/07
Curso Porto Alegre Turística - SMTUR (população em geral): Inscrições abertas para a 7ª
turma
Curso Porto Alegre Turística – SENAT (Taxistas): 6ª turma em andamento. Frequência mensal.
Curso Porto Alegre Turística In Company (Instituições Públicas e Privadas): Todo o curso já foi
replanejado para 2013 (execução sob demanda)
Capacitação em diferenças culturais para servidores municipais: Próxima palestra
17/julho/2013
PRONATEC - Capacitações em serviços-chave: Cursos em andamento.
Requalificação de taxistas (Taxista nota 10 - SEST): Cursos em andamento.
Capacitação para a fiscalização de proteção de marcas e comércio ilegal: Não iniciado. A SMIC
planejará o curso com base em exigências FIFA
Plano de engajamento da população para a Copa: Projeto estruturado – aguardando
instruções do governo federal
Acompanhamento do Voluntariado FIFA: Inscrições encerradas. Aguardando orientações da
FIFA.

Preparar estrutura de protocolo baseada nos direcionadores da FIFA e estrutura de
cerimonial: Aguardando projeto e definições da FIFA.
Planejar e executar ações em conjunto com demais partes interessadas (para viabilização do
protocolo): Aguardando projeto e definições da FIFA.
Dicas turísticas - Parceria com o SINDPOA: 4 turmas formadas em 2013. 5ª turma prevista
Conhecendo o Guia Básico de Línguas: Concluído em dezembro/2012
Capacitação dos Permissionários do Antigo Abrigo dos Bondes - Praça de Alimentação da
FAN FEST: Contrato em andamento
2) Em seguida Cinthia Verbist, Coordenadora da Escola de Turismo da SMTUR, introduziu sua
fala com dados sobre a Escola de Turismo Municipal. Após apresentou os cursos do PRONATEC
– Programa do governo Federal que tem modalidade voltada à Copa e diversas capacitações
visando a formação e a qualificação de mão-de-obra para o evento.
Cinthia apresentou o programa e explicou quais os cursos estão disponíveis no momento,
como podem ser feitas as inscrições, como funcionam as matrículas e outros dados relevantes.
3) O terceiro item da pauta da reunião foi a apresentação do Projeto “Para bem receber é
preciso conhecer”. Explanado pela servidora da PMPA e também integrante da Associação
Cultural da Itália, Ereci Albuquerque Mogetti, o projeto da EGP/SMA tem como fim a
preparação da cidade-sede para o mundial, informando os servidores sobre costumes, hábitos
e particularidades de outras nações e etnias. Quatro palestras já foram realizadas no ano
passado e o planejamento para 2013 é de 10 edições que serão mensais. A próxima está
marcada para o dia 17 deste mês, a qual tratará da cultura Portuguesa.
Ereci, que também é coordenadora do Projeto, mencionou curiosidades apontadas pelos
palestrantes nas edições anteriores e apresentou um panorama do que foi realizado até então.
4) Na lista da Câmara Temática foi inserido um novo projeto, a capacitação dos
Permissionários do Antigo Abrigo dos Bondes. Este curso será ministrado pelo SEBRAE, com a
intervenção da SECOPA/PMPA. Vinicius Kaster (SECOPA), que acompanha o projeto, informou
que a Fan Fest, festa oficial da FIFA que ocorrerá na Praça XV, no centro de Porto Alegre, terá
também, como Praça de Alimentação as lancherias do entorno. O projeto foca na preparação
dessas micro e pequenas empresas para que possam aproveitar as oportunidades geradas por
este evento. Segundo ele, o contrato está em andamento e em breve o curso terá início.
5) Márcio de Souza (SMJ) lembrou que a Comunicação da Prefeitura (GCS) deve estar presente
em todas as reuniões das Câmaras Temáticas, a fim de que, além da SECOPA, acompanhe e
divulgue todas as ações referentes aos projetos da Copa para que as informações sejam
públicas interna e externamente.
Encaminhamentos:
- Será feita “uma ponte” entre SMTUR e ULBRA, entidade presente, que se mostrou
interessada nos cursos POA TURÍSTICA;
- o GCS será provocado a participar de todas as reuniões de Câmaras Temáticas.

Estiveram presentes na reunião representantes das seguintes entidades:
SMPEO: Juliana Paula Braggio
SECOPA: Sabrina Cravo e Vinícius Kaster
SMA: Simone Dani, Nelson Langaro e Ereci Albuquerque
CGCOPA/RS: Eliana Cunha(Coordenadora da Câmara)
ULBRA: Gustavo Hasse Becker
SMJ: Marcio Gilberto Silva de Souza
SMTUR: Luciana Markus e Cinthia Verbist
ACM: Marilene da Silva
SINDPOA: Rosecler Heners
A próxima reunião da Câmara Temática será realizada no dia 13/08/2013, terça-feira, no
mesmo local (Siqueira Campos, 1171 – 1° andar - Sala A).

