
Edital nº 02/2013 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 18/11/2013 às 17 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Enfatizar o papel da supervisão e sua importância no programa 

• Maior divulgação das portarias do programa 

• Necessidade de acompanhamento do sítio da Faculdade sobre o 

PROUNI 

• Calendário da próxima reunião  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 02 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

18 de Novembro de 2013 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de Novembro de 2013, realizou-se mais uma 

reunião da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI no Centro de Ensino Superior de Catalão – 

CESUC, com a presença do representante discente Rafael Valério Rosa, do 

representante dos docentes professor Rodrigo Diniz Cury, representante da 

sociedade civil o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva, Ronnie Marcos 

Marciano representante da IES - suplente, o diretor professor Paulo Antônio 

Lima. Dando início a reunião, o professor Paulo Antônio cumprimentou e 

agradeceu a presença de todos, em seguida, passou a palavra para, Ronnie 

Marcos, que enfatizou o papel da supervisão após cada processo seletivo. 

Informou que todos os casos foram resolvidos pela Comissão Nacional, não 

havendo nenhuma informação de infração ou fraude, pois somente foram 

desligados os alunos que na ocasião da supervisão não compareceram ou não 

entregaram documentos, bem como o caso de abandono. Em seguida, mostrou 

as pastas contendo todo histórico de cada aluno bolsista. Informou ainda que 

as pastas estão arquivadas e à disposição de todos que quiserem consulta-las. 

Houve a aprovação de todos os presentes e nada mais havendo a tratar, 

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

 

 

Catalão, 18 de Novembro de 2013. 

	

	

	

	

 

 

 



Edital nº 02/2013 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 18/11/2013 às 18 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Enfatizar o papel da supervisão e sua importância no programa 

• Maior divulgação das portarias do programa 

• Necessidade de acompanhamento do sítio da Faculdade sobre o 

PROUNI 

• Calendário da próxima reunião  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 02 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

18 de Novembro de 2013 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de Novembro de 2013, realizou-se mais uma 

reunião da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI na Faculdade de Ensino Superior de 

Catalão, com a presença do representante discente  a aluna Rafaela Lorrane 

Albernaz e o aluno Douglas Camargo, dos representantes dos docentes 

professora Mara Rúbia da Silva Miranda e o professor Eurípedes Bastos 

Siqueira, representante da sociedade civil o senhor Transvaldo Jerônimo da 

Silva, Ronnie Marcos Marciano representante da IES - suplente, o diretor 

professor Paulo Antônio Lima. Dando início a reunião, o professor Paulo 

Antônio cumprimentou e agradeceu a presença de todos, em seguida, passou 

a palavra ao suplente Ronnie Marcos, que enfatizou o papel da supervisão 

após cada processo seletivo. Informou que todos os casos foram resolvidos 

pela Comissão Nacional, não havendo nenhuma informação de infração ou 

fraude, pois somente foram desligados os alunos que na ocasião da supervisão 

não compareceram ou não entregaram documentos, bem como o caso de 

abandono. Em seguida, mostrou as pastas contendo todo histórico de cada 

aluno bolsista. Informou ainda que as pastas estão arquivadas e à disposição 

de todos que quiserem consulta-las. Houve a aprovação de todos os presentes 

e nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e 

aprovada será assinada. 

 

 

Catalão, 18 de Novembro de 2013. 

 

 

 

 

 



Edital nº 02/2013 – COLAP 

 
A Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI, convoca seus representantes para reunião 

ordinária a ser realizada em 18/11/2013 às 19 horas na sala própria da COLAP, 

sala 01, prédio E do CESUC. 

Pauta: 

• Enfatizar o papel da supervisão e sua importância no programa 

• Maior divulgação das portarias do programa 

• Necessidade de acompanhamento do sítio da Faculdade sobre o 

PROUNI 

• Calendário da próxima reunião  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Reunião nº 02 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para todos – PROUNI 

18 de Novembro de 2013 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de Novembro de 2013, realizou-se mais uma 

reunião da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para todos – PROUNI na Faculdade de tecnologia de Catalão – 

FATECA, com a presença do representante discentes Jedaías Moreira Pereira 

e Bruno José Ribeiro, do representante dos docentes professor Lacordaire 

Kemel Pimenta Cury e o professor Daniel Hilário da Silva, representando a 

sociedade civil o senhor Transvaldo Jerônimo da Silva e a senhora Jucéia José 

Felício da Silva, Elisângela Martins Silva coordenadora da COLAP, o diretor 

professor Paulo Antônio Lima e Ronnie Marcos Marciano suplente da direção. 

Dando início a reunião, o professor Paulo Antônio cumprimentou e agradeceu a 

presença de todos, em seguida, passou a palavra para a coordenadora da 

COLAP na FATECA que enfatizou o papel da supervisão após cada processo 

seletivo. Informou que todos os casos foram resolvidos pela Comissão 

Nacional, não havendo nenhuma informação de infração ou fraude, pois 

somente foram desligados os alunos que na ocasião da supervisão não 

compareceram ou não entregaram documentos, bem como o caso de 

abandono. A coordenadora, senhora Elisângela mostrou as pastas contendo 

todo histórico de cada aluno bolsista. Informou ainda que as pastas estão 

arquivadas e à disposição de todos que quiserem consulta-las. Houve a 

aprovação de todos os presentes e nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada. 

 

 

Catalão, 18 de Novembro de 2013. 

 
	


