
Edital nº 03/2014 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 03/03/14 às 17 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Representação geral do resultado do processo seletivo 

• Comentário sobre alunos bolsistas 

• Maior divulgação do PROUNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 03 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

03 de Março de 2014 

 

Aos três (03) dias do mês de Março de 2014, realizou-se mais uma reunião da 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade 

para todos – PROUNI. Estiveram presentes o professor Paulo Antônio Lima, 

diretor do Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC, professor Rodrigo 

Diniz Cury, senhor Ronnie Marcos Marciano suplente da direção, o aluno 

Rafael Valério Rosa e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva, representando a 

sociedade civil. Dando início a reunião, o senhor diretor, professor Paulo 

Antônio cumprimentou e agradeceu a presença e empenho de todos, em 

colaborar com a formação dos estudantes e usando a palavra mais uma vez 

falou da importância do acompanhamento da comissão. Explicou que o 

processo seletivo transcorreu dentro da normalidade e contou com um número 

significativo de candidatos entre os vários cursos. Acredita-se, pelo número de 

consultas, que um grande número procurará conseguir bolsa do PROUNI. 

Todas as informações foram e estão sendo passadas via portal, telefone, 

usando-se os meios de comunicação da Faculdade. Em seguida, o professor 

Paulo Antônio de Lima apresentou o “Regulamento Interno da COLAP” que 

ficará à disposição da comissão. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada. 

 

 

Catalão, 03 de Março de 2014. 

	

 
	

	

	

	

	



Edital nº 03/2014 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 03/03/14 às 18 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Representação geral do resultado do processo seletivo 

• Comentário sobre alunos bolsistas 

• Maior divulgação do PROUNI. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ata da Reunião nº 03 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

03 de Março de 2014 

 

Aos três (03) dias do mês de Março de 2014, realizou-se mais uma reunião da 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade 

para todos – PROUNI. Estiveram presentes o professor Paulo Antônio Lima, 

diretor da Faculdade de Ensino Superior de Catalão, professora Mara Rúbia da 

Silva Miranda e o professor Eurípedes Bastos Siqueira, a aluna Rafaela 

Lorrane Albernaz e o aluno Douglas Camargo representando os discentes, 

Elisângela Martins Silva como representante da instituição – suplente e o 

senhor Transvaldo Jerônimo da Silva e a senhora Jucéia José Felício da Silva 

representando a sociedade civil. Dando início a reunião, o senhor diretor, 

professor Paulo Antônio cumprimentou e agradeceu a presença e empenho de 

todos, em colaborar com a formação dos estudantes e usando a palavra mais 

uma vez falou da importância do acompanhamento da comissão. Explicou que 

o processo seletivo transcorreu dentro da normalidade e contou com um 

número significativo de candidatos entre os vários cursos. Acredita-se, pelo 

número de consultas, que um grande número procurará conseguir bolsa do 

PROUNI. Todas as informações foram e estão sendo passadas via portal, 

telefone, usando-se os meios de comunicação da Faculdade. A professora 

Mara informou a todos que no caso do aluno faltoso, a Faculdade sempre 

procura saber o motivo através do empenho de seus coordenadores. Em 

seguida, o professor Paulo Antônio de Lima apresentou o “Regulamento 

Interno da COLAP” que ficará à disposição da comissão. Nada mais havendo a 

tratar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada. 

 

 

Catalão, 03 de Março de 2014. 

	

	

	



Edital nº 03/2014 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 03/03/14 às 19 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Representação geral do resultado do processo seletivo 

• Comentário sobre alunos bolsistas 

• Maior divulgação do PROUNI. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ata da Reunião nº 03 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

03 de Março de 2014 

 

Aos três (03) dias do mês de Março de 2014, realizou-se mais uma reunião da 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade 

para todos – PROUNI. Estiveram presentes o professor Paulo Antônio Lima, 

diretor da Faculdade de Tecnologia de Catalão - FATECA, professor Lacordaire 

Kemel Pimenta Cury e o professor Daniel Hilário da Silva, senhora Elisângela 

Martins Silva coordenadora da comissão da COLAP, o aluno Jedaías Moreira 

Pereira e Bruno José Ribeiro representando os discentes, Ronnie Marcos 

Marciano representando a instituição e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva 

e senhora Jucéia José Felício da Silva representando a sociedade civil. Dando 

início a reunião, o senhor diretor, professor Paulo Antônio cumprimentou e 

agradeceu a presença e empenho de todos, em colaborar com a formação dos 

estudantes e usando a palavra mais uma vez falou da importância do 

acompanhamento da comissão. Explicou que o processo seletivo transcorreu 

dentro da normalidade e contou com um número significativo de candidatos 

entre os vários cursos. Acredita-se, pelo número de consultas, que um grande 

número procurará conseguir bolsa do PROUNI. Todas as informações foram e 

estão sendo passadas via portal, telefone, usando-se os meios de 

comunicação da FaculdadeEm seguida, o professor Paulo Antônio de Lima 

apresentou o “Regulamento Interno da COLAP” que ficará à disposição da 

comissão. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que depois de 

lida e aprovada será assinada. 

 

 

Catalão, 03 de Março de 2014. 

	


