
Edital nº 07/2016 – COLAP 

 
O presidente do Diretório Acadêmico e a Coordenação da Comissão de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para todos – 

PROUNI, convoca todos os alunos bolsistas do PROUNI para reunião no 

próximo dia a 16/03/2016, quarta-feira, às 19:30 horas no Mini Auditório do 

CESUC, bloco F sala 04. 

Pauta: 

• Eleição dos novos representantes discentes para compor a nova 

comissão do PROLAP biênio 2016 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 07 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

16 de Março de 2016 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de Março de 2016, realizou-se no mini 

auditório da Faculdade CESUC, às 19:30 horas, reunião com a presença de 

todos os alunos bolsistas do PROUNI que atenderam a convocação através do 

Edital nº 06 de 08 de Março de 2016 do Presidente do Diretório Acadêmico e 

do coordenador do Programa Universidade para todos – PROUNI. A reunião 

teve objetivo a realização da eleição das representantes discentes para compor 

a COLAP - Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI. No início foi explicado aos alunos o que 

significa COLAP, sua função, os segmentos que farão parte da mesma e seu 

funcionamento. Na sequência, o representante do PROUNI na Instituição, 

professor Paulo Antônio Lima – diretor, solicitou ao funcionário Ronnie Marcos 

Marciano que falasse da importância da participação discente com o 

acompanhamento direto deste programa. Também usou a palavra, a 

funcionaria Elisângela Martins Silva, encarregada do trabalho direto com os 

alunos, que esclareceu dúvidas e forneceu orientações necessárias do 

processo. Dando continuidade, foi realizada a eleição da seguinte forma: os 

alunos presentes foram convidados a se manifestarem espontaneamente como 

candidatos, assim 8 alunos se apresentaram. Desta forma, realizou-se a 

votação por aclamação, ficando assim: Jeferson Augusto Ferreira do curso de 

Fisioterapia com 10 votos, João Vitor Felício Silveira do curso de Engenharia 

de Produção com 12 votos, Jeferson Carlos Alves da Costa do curso de 

Ciências Contábeis com 07 votos, Marla Lorraine Borges Damasceno de 

Oliveira do curso de Direito com 18 votos, Kenia Nascimento do curso de 

Ciências Contábeis com 07 votos, Yago Santos Oliveira do curso de Direito 

com 05 votos, César Henrique Bernardes da Silva curso de Engenharia Civil 

com 10 votos. Desta forma foram eleitos os dois titulares, sendo eles: Marla 

Lorraine Borges Damasceno de Oliveira e João Vitor Felício Silveira. Aos seis 

(6) restantes, três (3) obtiveram 10 votos cada um, sendo feita nova eleição por 

aclamação para escolha dos dois suplentes. Jeferson Augusto Ferreira obteve 

14 votos, César Henrique Bernardes da Silva obteve 22 votos e Wesley de 



Paula Martins de Souza obteve 23 votos. Assim, ficaram eleitos como 

suplentes, os alunos César Henrique Bernardes da Silva e Wesley de Paula 

Martins de Souza que foram cumprimentados com aplauso dos presentes e 

com agradecimento do Diretor encerrou-se a reunião da qual foi lavrada esta 

ata com assinatura dos presentes em lista anexada a mesma. 

 

 

Catalão, 16 de Março de 2016. 
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O presidente do Diretório Acadêmico e a Coordenação da Comissão de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para todos – 

PROUNI, convoca todos os alunos bolsistas do PROUNI para reunião no 

próximo dia a 16/03/2016, quarta-feira, às 19:30 horas no Mini Auditório do 

CESUC, bloco F sala 04. 

Pauta: 

• Eleição dos novos representantes discentes para compor a nova 

comissão do PROLAP biênio 2016 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 07 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

16 de Março de 2016 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de Março de 2016, realizou-se no mini 

auditório do Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC, às 19:30 horas, 

reunião com a presença de todos os alunos bolsistas do PROUNI que 

atenderam à convocação através do Edital nº 06 de 08 de Março de 2016 do 

Presidente do Diretório Acadêmico e do coordenador do Programa 

Universidade para todos – PROUNI. A reunião teve objetivo a realização da 

eleição das representantes discentes para compor a COLAP - Comissão de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para todos – 

PROUNI. No início foi explicado aos alunos o que significa COLAP, sua função, 

os segmentos que farão parte da mesma e seu funcionamento. Na sequência, 

o representante do PROUNI na Instituição, professor Paulo Antônio Lima – 

diretor, solicitou ao funcionário Ronnie Marcos Marciano que falasse da 

importância da participação discente com o acompanhamento direto deste 

programa. Também usou a palavra, a funcionaria Elisângela Martins Silva, 

encarregada do trabalho direto com os alunos, que esclareceu dúvidas e 

forneceu orientações necessárias do processo. Dando continuidade, foi 

realizada a eleição da seguinte forma: os alunos presentes foram convidados a 

se manifestarem espontaneamente como candidatos, assim 8 alunos se 

apresentaram. Desta forma, realizou-se a votação por aclamação, ficando 

assim: Jeferson Augusto Ferreira do curso de Fisioterapia com 10 votos, João 

Vitor Felício Silveira do curso de Engenharia de Produção com 12 votos, 

Jeferson Carlos Alves da Costa do curso de Ciências Contábeis com 07 votos, 

Marla Lorraine Borges Damasceno de Oliveira do curso de Direito com 18 

votos, Kenia Nascimento do curso de Ciências Contábeis com 07 votos, Yago 

Santos Oliveira do curso de Direito com 05 votos, César Henrique Bernardes 

da Silva curso de Engenharia Civil com 10 votos. Desta forma foram eleitos os 

dois titulares, sendo eles: Marla Lorraine Borges Damasceno de Oliveira e João 

Vitor Felício Silveira. Aos seis (6) restantes, três (3) obtiveram 10 votos cada 

um, sendo feita nova eleição por aclamação para escolha dos dois suplentes. 

Jeferson Augusto Ferreira obteve 14 votos, César Henrique Bernardes da Silva 



obteve 22 votos e Wesley de Paula Martins de Souza obteve 23 votos. Assim, 

ficaram eleitos como suplentes, os alunos César Henrique Bernardes da Silva e 

Wesley de Paula Martins de Souza que foram cumprimentados com aplauso 

dos presentes e com agradecimento do Diretor encerrou-se a reunião da qual 

foi lavrada esta ata com assinatura dos presentes em lista anexada a mesma. 

 

 

Catalão, 16 de Março de 2016. 

 

 


