
Edital nº 04/2014 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 18/08/14 às 17 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Análise de documentos 
• Tomada de decisões 
• Agradecimento a equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 04 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

18 de Agosto de 2014 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de Agosto de 2014, realizou-se mais uma vez a 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade 

para todos – PROUNI do Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC. 

Estiveram presentes o professor Paulo Antônio Lima, diretor do Centro de 

Ensino Superior de Catalão, senhor Ronnie Marcos Marciano suplente do 

representante da IES, professor Rodrigo Diniz Cury, o aluno Rafael Valério 

Rosa e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva, representante da sociedade 

civil. Usando a palavra, o senhor diretor, professor Paulo Antônio manifestou o 

agradecimento da Faculdade pela boa vontade e colaboração de todos e 

solicitou que esta comissão permanecesse até a eleição dos novos membros, 

que deverá acontecer ainda este ano, contando com o apoio costumeiro de 

todos. Os membros concordaram em continuar no trabalho até que fosse eleita 

nova diretoria. Em seguida, o senhor Ronnie Marcos, apresentou a funcionária 

Elisângela Martins Silva, encarregada do atendimento ao aluno e quem recebe 

e analisa todos os documentos, assim passou a palavra à funcionária que 

explicou como isto é feito. Após ler todas as portarias e documentos emanados 

pelo MEC sobre o PROUNI, ela informa a cada aluno o procedimento correto, 

recebe e confere toda documentação. Apresentou aos membros da comissão 

uma pasta contendo os documentos e arquivos da Faculdade. Informou ainda 

que em todo esse tempo de processo, a Faculdade nunca teve um 

desligamento por fraude. Todas as bolsas suspensas foram motivadas pelo 

próprio aluno, conforme documento aqui registrado como: conclusão, 

trancamento, não comparecimento ou transferência. Todos se deram por 

satisfeitos com as explicações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada. 

 

 

Catalão, 18 de Agosto de 2014. 

 



Edital nº 04/2014 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 18/08/14 às 18 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Análise de documentos 

• Tomada de decisões 

• Agradecimento a equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 04 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

18 de Agosto de 2014 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de Agosto de 2014, realizou-se mais uma vez a 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade 

para todos – PROUNI da Faculdade de Ensino Superior de Catalão. Estiveram 

presentes o professor Paulo Antônio Lima, diretor do Centro de Ensino 

Superior de Catalão, senhor Ronnie Marcos Marciano suplente do 

representante da IES, professora Mara Rúbia da Silva Miranda e o professor 

Eurípedes Bastos Siqueira, a aluna Rafaela Lorrane Albernaz e o aluno 

Douglas Camargo, e ainda a senhora Elisângela Martins Silva representando a 

IES e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva, representante da sociedade civil. 

Usando a palavra, o senhor diretor, professor Paulo Antônio manifestou o 

agradecimento da Faculdade pela boa vontade e colaboração de todos e 

solicitou que esta comissão permanecesse até a eleição dos novos membros, 

que deverá acontecer ainda este ano, contando com o apoio costumeiro de 

todos. Os membros concordaram em continuar no trabalho até que fosse eleita 

nova diretoria. Em seguida, o senhor Ronnie Marcos, apresentou a funcionária 

Elisângela Martins Silva, encarregada do atendimento ao aluno e a pessoa que 

recebe e analisa todos os documentos, assim passou a palavra à funcionária 

que explicou como isto é feito. Após ler todas as portarias e documentos 

emanados pelo MEC sobre o PROUNI, ela informa a cada aluno o 

procedimento correto e sobre documentação. Apresentou aos membros da 

comissão uma pasta contendo os documentos e arquivos da Faculdade. 

Informou ainda que em todo esse tempo de processo, a Faculdade nunca teve 

um desligamento por fraude. Todas as bolsas suspensas foram motivadas pelo 

próprio aluno, conforme documento aqui registrado como: conclusão, 

trancamento, não comparecimento ou transferência. Todos se deram por 

satisfeitos com as explicações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada. 

 

Catalão, 18 de Agosto de 2014. 



Edital nº 04/2014 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 18/08/14 às 19 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Análise de documentos 

• Tomada de decisões 

• Agradecimento a equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 04 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

18 de Agosto de 2014 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de Agosto de 2014, realizou-se mais uma vez a 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade 

para todos – PROUNI da Faculdade de Tecnologia de Catalão - FATECA. 

Estiveram presentes o professor Paulo Antônio Lima, diretor da FATECA, 

senhora Elisângela Martins Silva coordenadora da comissão da COLAP, 

representantes docentes professor Lacordaire Kemel Pimenta Cury e o 

professor Daniel Hilário da Silva, representantes discentes Jedaías Moreira 

Pereira e Bruno José Ribeiro, senhor Ronnie Marcos Marciano suplente do 

representante da IES, professor Rodrigo Diniz Cury, o aluno Rafael Valério 

Rosa e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva, representante da sociedade 

civil. Usando a palavra, o senhor diretor, professor Paulo Antônio manifestou o 

agradecimento da Faculdade pela boa vontade e colaboração de todos e 

solicitou que esta comissão permanecesse até a eleição dos novos membros, 

que deverá acontecer ainda este ano, contando com o apoio costumeiro de 

todos. Os membros concordaram em continuar no trabalho até que fosse eleita 

nova diretoria. Em seguida, o senhor Ronnie Marcos, apresentou a funcionária 

Elisângela Martins Silva, encarregada do atendimento ao aluno e pessoa que 

recebe e analisa todos os documentos, assim passou a palavra à funcionária 

que explicou como isto é feito. Após ler todas as portarias e documentos 

emanados pelo MEC sobre o PROUNI, ela informa a cada aluno o 

procedimento correto, recebe e confere toda documentação. Apresentou aos 

membros da comissão uma pasta contendo os documentos e arquivos da 

Faculdade. Informou ainda que em todo esse tempo de processo, a Faculdade 

nunca teve um desligamento por fraude. Todas as bolsas suspensas foram 

motivadas pelo próprio aluno, conforme documento aqui registrado como: 

conclusão, trancamento, não comparecimento ou transferência. Todos se 

deram por satisfeitos com as explicações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-

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

Catalão, 18 de Agosto de 2014. 


