
Edital nº 06/2015 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 27/08/2015 às 17 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Informes gerais sobre o PROUNI 

• Demonstração da regularidade da documentação 

• Análise das pastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 06 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

27 de Agosto de 2015 

 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Agosto de 2015, realizou-se na sala 

própria do COLAP, mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento e 

Controle Social do Programa Universidade para todos – PROUNI no Centro de 

Ensino Superior de Catalão – CESUC, contando com a presença do senhor 

Paulo Antônio Lima - diretor do CESUC, o senhor Transvaldo Jerônimo da 

Silva representando a sociedade civil, Ronnie Marcos Marciano – suplente da 

IES, o professor Rodrigo Diniz como representante do corpo docente e o 

senhor Rafael Valério Rosa representando os alunos. Como de costume, os 

representantes foram saudados pelo senhor Diretor, que ao usar a palavra 

agradeceu a colaboração desta equipe, que durante estes anos se fez presente 

em cada reunião. Falou sobre a regularidade do programa no CESUC, que 

vem se mantendo sem grandes alterações, embora vivendo as dificuldades da 

crise. Mais uma vez, o representante da instituição Ronnie Marcos Marciano, 

apresentou a pasta contendo a documentação comprobatória da regularidade 

do trabalho e informou que a solicitação de alguns alunos foi negada, por não 

se enquadrarem dentro dos critérios estabelecidos como: renda familiar. Mais 

uma vez os componentes analisaram a documentação se dando por satisfeitos 

com a organização. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que 

depois de lida e aprovada, será por todos assinada. 

 

Catalão, 27 de Agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



Edital nº 06/2015 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 27/08/2015 às 18 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Informes gerais sobre o PROUNI 

• Demonstração da regularidade da documentação 

• Análise das pastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 06 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

27 de Agosto de 2015 

 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Agosto de 2015, realizou-se na sala 

própria do COLAP, mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento e 

Controle Social do Programa Universidade para todos – PROUNI na Faculdade 

de Ensino Superior de Catalão, contando com a presença do senhor Paulo 

Antônio Lima - diretor da Faculdade CESUC, o senhor Transvaldo Jerônimo da 

Silva representando a sociedade civil, senhora Elisângela Martins Silva – 

suplente da IES e a senhora Rafaela Lorrane Albernaz representando os 

alunos e a professora Mara Rúbia da Silva Miranda representando os 

docentes. Como de costume, os representantes foram saudados pelo senhor 

Diretor, que ao usar a palavra agradeceu a colaboração desta equipe, que 

durante estes anos se fez presente em cada reunião. Falou sobre a 

regularidade do programa na Faculdade CESUC, que vem se mantendo sem 

grandes alterações, embora vivendo as dificuldades da crise. Mais uma vez a 

representante da instituição Elisângela Martins Silva, apresentou a pasta 

contendo a documentação comprobatória da regularidade do trabalho e 

informou que a solicitação de alguns alunos foi negada, por não se 

enquadrarem dentro dos critérios estabelecidos como: renda familiar. Mais uma 

vez os componentes analisaram a documentação se dando por satisfeitos com 

a organização. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que 

depois de lida e aprovada, será por todos assinada. 

 

Catalão, 27 de Agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 



Edital nº 06/2015 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 27/08/2015 às 19 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Informes gerais sobre o PROUNI 

• Demonstração da regularidade da documentação 

• Análise das pastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 06 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

27 de Agosto de 2015 

 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Agosto de 2015, realizou-se na sala 

própria do COLAP, mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento e 

Controle Social do Programa Universidade para todos – PROUNI na Faculdade 

de Tecnologia de Catalão - FATECA, contando com a presença do senhor 

Paulo Antônio Lima - diretor da FATECA, o senhor Transvaldo Jerônimo da 

Silva -representante da sociedade civil, Ronnie Marcos Marciano – suplente da 

IES, coordenadora da COLAP a funcionária Elisângela Martins Silva e o senhor 

Jedaias Moreira Pereira representando os alunos e o professor Lacordaire 

Kemel Pimenta Cury representando os docentes. Como de costume, os 

representantes foram saudados pelo senhor Diretor, que ao usar a palavra 

agradeceu a colaboração desta equipe, que durante estes anos se fez presente 

em cada reunião. Falou sobre a regularidade do programa na FATECA, que 

vem se mantendo sem grandes alterações, embora vivendo as dificuldades da 

crise. Mais uma vez a representante da instituição e coordenadora Elisângela 

Martins Silva, apresentou a pasta contendo a documentação comprobatória da 

regularidade do trabalho e informou que a solicitação de alguns alunos foi 

negada, por não se enquadrarem dentro dos critérios estabelecidos como: 

renda familiar. Mais uma vez os componentes analisaram a documentação se 

dando por satisfeitos com a organização. Nada mais havendo a tratar, lavrou-

se a presente ata que depois de lida e aprovada, será por todos assinada. 

 

Catalão, 27 de Agosto de 2015. 

 

 

 


