
Edital nº 05/2015 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 05/03/2015 às 17 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Informações gerais  

• Análise da documentação 

• Proposta de data para próxima reunião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 05 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

05 de Março de 2015 

 

Aos cinco (05) dias do mês de Março de 2015, realizou-se na sala própria do 

COLAP no Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC, mais uma reunião 

da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI. Presentes à reunião, os senhores e 

senhoras, Paulo Antônio Lima – diretor, Ronnie Marcos Marciano – suplente da 

direção, mais ao lado a funcionária Elisângela Martins Silva que realiza o 

trabalho de controle e acompanhamento. Presentes ainda o representante dos 

alunos Rafael Valério Rosa, o professor Rodrigo Diniz como representante do 

corpo docente e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva representando a 

sociedade civil. Dando início, o professor Paulo Antônio Lima, diretor do 

CESUC, cumprimentou a todos, demonstrando seu agradecimento pelo papel 

que representam e pela boa vontade de suas presenças todas as reuniões. 

Falou sobre as dificuldades enfrentadas por causa da crise que atinge todos os 

setores, falou sobre a desistência de alunos, que mesmo com a bolsa não 

conseguem se manter, lamentou o momento e passou a palavra ao Ronnie 

Marcos Marciano que acompanha de perto todo o histórico das bolsas e dos 

bolsistas. Usando a palavra, Ronnie Marcos explicou sobre a dificuldade que 

os alunos estão tendo em acessar o e-mail próprio para inscrição e que não é 

culpa da faculdade, pois a mesma, passa todas as informações em tempo real. 

Passou-se então, a palavra para Elisângela Martins Silva, que apresentou as 

pastas com todas as informações sobre a continuidade ou não das bolsas após 

a supervisão do MEC. Até o momento, não se teve no CESUC nenhuma bolsa 

suspensa por irregularidade. Os alunos que perderam foram por motivos 

pessoais, conforme atestam os documentos do MEC. Depois de analisarem a 

documentação, os membros se deram por satisfeitos e a reunião foi encerrada, 

da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, será por todos 

assinada. 

 

Catalão, 05 de Março de 2015. 



 

Edital nº 05/2015 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 05/03/2015 às 18 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Informações gerais  

• Análise da documentação 

• Proposta de data para próxima reunião 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ata da Reunião nº 05 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

05 de Março de 2015 

 

Aos cinco (05) dias do mês de Março de 2015, realizou-se na sala própria do 

COLAP na Faculdade de Ensino Superior de Catalão, mais uma reunião da 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade 

para todos – PROUNI. Presentes à reunião, os senhores e senhoras, Paulo 

Antônio Lima – diretor, Ronnie Marcos Marciano – suplente da direção, mais ao 

lado a funcionária Elisângela Martins Silva que realiza o trabalho de controle e 

acompanhamento. Presentes ainda a representante dos alunos Rafaela 

Lorrane Albernaz, a professora Mara Rúbia da Silva Miranda e o professor 

Eurípedes Bastos Siqueira representando os docentes e o senhor Transvaldo 

Jerônimo da Silva representando a sociedade civil. Dando início, o professor 

Paulo Antônio Lima, diretor da Faculdade CESUC, cumprimentou a todos, 

demonstrando seu agradecimento pelo papel que representam e pela boa 

vontade de suas presenças todas as reuniões. Falou sobre as dificuldades 

enfrentadas por causa da crise que atinge todos os setores, falou sobre a 

desistência de alunos, que mesmo com a bolsa não conseguem se manter, 

lamentou o momento e passou a palavra ao Ronnie Marcos Marciano que 

acompanha de perto todo o histórico das bolsas e dos bolsistas. Usando a 

palavra, Ronnie Marcos explicou sobre a dificuldade que os alunos estão tendo 

em acessar o e-mail próprio para inscrição e que não é culpa da faculdade, 

pois a mesma, passa todas as informações em tempo real. Passou-se então, a 

palavra para Elisângela Martins Silva, que apresentou as pastas com todas as 

informações sobre a continuidade ou não das bolsas após a supervisão do 

MEC. Até o momento, não se teve na Faculdade CESUC nenhuma bolsa 

suspensa por irregularidade. Os alunos que perderam foram por motivos 

pessoais, conforme atestam os documentos do MEC. Depois de analisarem a 

documentação, os membros se deram por satisfeitos e a reunião foi encerrada, 

da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, será por todos 

assinada. 

Catalão, 05 de Março de 2015. 



Edital nº 05/2015 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 05/03/2015 às 19 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Informações gerais  

• Análise da documentação 

• Proposta de data para próxima reunião 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ata da Reunião nº 05 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

05 de Março de 2015 

 

Aos cinco (05) dias do mês de Março de 2015, realizou-se na sala própria do 

COLAP na Faculdade de Tecnologia de Catalão - FATECA, mais uma reunião 

da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI. Presentes à reunião, os senhores e 

senhoras, Paulo Antônio Lima – diretor, Ronnie Marcos Marciano – suplente da 

direção, mais ao lado a funcionária Elisângela Martins Silva que realiza o 

trabalho de controle e acompanhamento. Presentes ainda o representante dos 

alunos Jedaías Moreira Pereira, o professor Lacordaire Kemel Pimenta Cury 

representando os docentes e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva - 

representante da sociedade civil. Dando início, o professor Paulo Antônio Lima 

- diretor da FATECA, cumprimentou a todos, demonstrando seu agradecimento 

pelo papel que representam e pela boa vontade de suas presenças todas as 

reuniões. Falou sobre as dificuldades enfrentadas por causa da crise que 

atinge todos os setores, falou sobre a desistência de alunos, que mesmo com a 

bolsa não conseguem se manter, lamentou o momento e passou a palavra ao 

Ronnie Marcos Marciano que acompanha de perto todo o histórico das bolsas 

e dos bolsistas. Usando a palavra, Ronnie Marcos explicou sobre a dificuldade 

que os alunos estão tendo em acessar o e-mail próprio para inscrição e que 

não é culpa da faculdade, pois a mesma, passa todas as informações em 

tempo real. Passou-se então, a palavra para Elisângela Martins Silva, que 

apresentou as pastas com todas as informações sobre a continuidade ou não 

das bolsas após a supervisão do MEC. Até o momento, não se teve na 

FATECA nenhuma bolsa suspensa por irregularidade. Os alunos que perderam 

foram por motivos pessoais, conforme atestam os documentos do MEC. Depois 

de analisarem a documentação, os membros se deram por satisfeitos e a 

reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e 

aprovada, será por todos assinada. 

 

Catalão, 05 de Março de 2015. 


