
Edital nº 01/2013 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 27/07/2013 às 17 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Leitura da Portaria do MEC nº 1.132 de 02/12/2009 

• Discussão das funções da comissão 

• Escolha da data da próxima reunião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 01 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

27 de Julho de 2013 
 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Julho de dois mil e treze (2013), realizou-

se na sala própria da COLAP do  Centro de Ensino Superior de Catalão – 

CESUC, a primeira (1ª) reunião ordinária da Comissão de Acompanhamento e 

Controle Social do Programa Universidade para Todos – PROUNI, estiveram 

presentes todos os componentes, como: representantes de alunos, Rafael 

Valério Rosa e Yuri da Silva Vaz, como representante docente, Thiago Simões 

e o professor Rodrigo Diniz Cury, o diretor professor Paulo Antônio Lima e seu 

suplente Ronnie Marcos Marciano e ainda representantes da sociedade civil a 

senhora Jucéia José Felício da Silva e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva. 

Dando início aos trabalhos, o professor Paulo Antônio agradeceu a presença 

de todos e falou sobre a importância da participação de cada um para o 

sucesso deste projeto tão significativo para alunos e Faculdade. Explicou que, 

os encontros normalmente acontecem duas (2) vezes ao ano, após cada 

processo seletivo. Em seguida, passou a palavra para o senhor Ronnie 

Marcos, que explicou sobre a função de relevância da comissão e que a 

mesma tem papel preponderante de acompanhamento, averiguação e 

fiscalização da implantação local do PROUNI. Apresentou a portaria do MEC 

nº1.132 de 02 de Dezembro de 2009, explicou ainda que esta comissão local 

promoverá articulação entre a Comissão Nacional e a comunidade acadêmica. 

Os membros se manifestaram, se colocando à disposição para ajudar no que 

fosse necessário. Foi sugerida a data da próxima reunião ordinária que deverá 

acontecer em 18 de Novembro. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que se aprovada será por todos assinada. 

 

 

Catalão, 27 de Julho de 2013. 
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Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 27/07/2013 às 18 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Leitura da Portaria do MEC nº 1.132 de 02/12/2009 

• Discussão das funções da comissão 

• Escolha da data da próxima reunião 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ata da Reunião nº 01 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

27 de Julho de 2013 
 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Julho de dois mil e treze (2013), realizou-

se na sala própria da COLAP da Faculdade de Ensino Superior de Catalão, a 

primeira (1ª) reunião ordinária da Comissão de Acompanhamento e Controle 

Social do Programa Universidade para Todos – PROUNI, estiveram presentes 

todos os componentes, como: representantes de alunos, Rafaela Lorrane 

Albernaz e Douglas Camargo, como representante docente, Mara Rúbia da 

Silva Miranda e o professor Eurípedes Bastos Siqueira, o diretor professor 

Paulo Antônio Lima e ainda representantes da sociedade civil a senhora Jucéia 

José Felício da Silva e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva. Dando início 

aos trabalhos, o professor Paulo Antônio agradeceu a presença de todos e 

falou sobre a importância da participação de cada um para o sucesso deste 

projeto tão significativo para alunos e Faculdade. Explicou que, os encontros 

normalmente acontecem duas (2) vezes ao ano, após cada processo seletivo. 

Em seguida, passou a palavra para o senhor Ronnie Marcos, que explicou 

sobre a função de relevância da comissão e que a mesma tem papel 

preponderante de acompanhamento, averiguação e fiscalização da 

implantação local do PROUNI. Apresentou a portaria do MEC nº1.132 de 02 de 

Dezembro de 2009, explicou ainda que esta comissão local promoverá 

articulação entre a Comissão Nacional e a comunidade acadêmica. Os 

membros se manifestaram, se colocando à disposição para ajudar no que 

fosse necessário. Foi sugerida a data da próxima reunião ordinária que deverá 

acontecer em 18 de Novembro. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que se aprovada será por todos assinada. 

 

 

Catalão, 27 de Julho de 2013. 

 
 
 
 



Edital nº 01/2013 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 27/07/2013 às 19 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Leitura da Portaria do MEC nº 1.132 de 02/12/2009 

• Discussão das funções da comissão 

• Escolha da data da próxima reunião 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ata da Reunião nº 01 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

27 de Julho de 2013 
 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Julho de dois mil e treze (2013), realizou-

se na sala própria da COLAP da Faculdade de Tecnologia de Catalão – 

FATECA, a primeira (1ª) reunião ordinária da Comissão de Acompanhamento e 

Controle Social do Programa Universidade para Todos – PROUNI, estiveram 

presentes todos os componentes, como: representantes de alunos, Jedaías 

Moreira Pereira e Bruno José Ribeiro, como representante docente, Lacordaire 

Kemel Pimenta Cury e o professor Daniel Hilário da Silva, o diretor professor 

Paulo Antônio Lima e seu suplente Ronnie Marcos Marciano, Elisângela 

Martins Silva coordenadora do Programa e representantes da sociedade civil a 

senhora Jucéia José Felício da Silva e o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva. 

Dando início aos trabalhos, o professor Paulo Antônio agradeceu a presença 

de todos e falou sobre a importância da participação de cada um para o 

sucesso deste projeto tão significativo para alunos e Faculdade. Explicou que, 

os encontros normalmente acontecem duas (2) vezes ao ano, após cada 

processo seletivo. Em seguida, passou a palavra para o senhor Ronnie 

Marcos, que explicou sobre a função de relevância da comissão e que a 

mesma tem papel preponderante de acompanhamento, averiguação e 

fiscalização da implantação local do PROUNI. Apresentou a portaria do MEC 

nº1.132 de 02 de Dezembro de 2009, explicou ainda que esta comissão local 

promoverá articulação entre a Comissão Nacional e a comunidade acadêmica. 

Os membros se manifestaram, se colocando à disposição para ajudar no que 

fosse necessário. Foi sugerida a data da próxima reunião ordinária que deverá 

acontecer em 18 de Novembro. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que se aprovada será por todos assinada. 

 

 

Catalão, 27 de Julho de 2013. 

 

 


