Ata da Reunião nº 9 da Comissão de Acompanhamento e Controle Social do
Programa Universidade para todos – PROUNI

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de dois mil e dezessete (2017), realizou-se
na sala de reunião do Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC, mais
uma reunião da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social –
COLAP – do Programa Universidade para todos – PROUNI – para discutir sobre
o processo de entrevista das bolsas disponíveis, do segundo semestre de 2016,
realizado entre os dias 13 (treze) de junho à 19 (dezenove) de julho do mesmo
ano e, também, do processo de manutenção de bolsas relativo ao segundo
semestre de 2016, ocorrido no dia 30 (trinta) de setembro.
A representante da Instituição, senhora Elisângela Martins Silva, relatou sobre
os trabalhos citando que, no processo de entrevista foram aprovadas um total de
14 (quatorze) bolsas integrais, sendo 5 (cinco) bolsas para o curso de Psicologia,
3 (três) para o curso de Administração, 4 (quatro) para o curso de Engenharia de
Produção, 2 (duas) para o curso de Direito, das quais um candidato foi reprovado
por renda ser superior ao exigido, e um encerramento de bolsa por evasão do
bolsista. Muitos candidatos deixaram documentações, porém as vagas já haviam
sido preenchidas.
No processo de manutenção de bolsas não houve nenhuma ocorrência.
A representante da IES, Elisângela Martins Silva, colocou todos os documentos
à disposição da COLAP para análise dos fatos ocorridos. Depois do exposto,
foram feitos alguns comentários pertinentes sobre o processo seletivo. As
dúvidas apresentadas foram todas esclarecidas de forma transparente pelos
membros responsáveis pela COLAP.
A prof.ª Maria Eleonora de Oliveira Scalia fez uso da palavra perguntando aos
membros da mesa se houve alguma dúvida, os membros entraram em diálogo
sendo esclarecidas todas as perguntas e explicou que a faculdade não concede
a bolsa ao aluno, ela apenas faz o processo seletivo e recebe a documentação
exigida pela PROUNI. O candidato só receberá o benefício se enquadrar dentro
dos critérios estabelecidos. Disse ainda que os membros participantes da
COLAP exercem função não remunerada sendo considerada atividade de
relevante interesse social. A reunião contou com a presença da diretora prof.ª
Maria Eleonora de Oliveira Scalia, da coordenadora pedagógica prof.ª Teresa
Regina Araújo e da coordenadora de eventos prof.ª Cleide Terezinha Porto
Peixoto, do representante titular da IES Ronnie Marcos Marciano, da suplente
IES Elisângela Martins Silva e representando os alunos, o bolsista César
Henrique Bernardes da Silva do curso de Engenharia Civil, João Vitor Felício
Silveira do curso de Engenharia de Produção, e representantes das entidades
sociais Gilmar Rodrigues da Costa, Mauricio Rabelo de Mesquita, Rubens
Fernandes Leão, Jose Rubens Mesquita Rosa. Nada mais havendo a tratar
lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será por todos assinada.
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