Ata Reunião COLAP
Às dez horas do dia seis de dezembro de 2012, na sala L24, reuniu-se a Comissão Local de
Acompanhamento e Controle Social do PROUNI – COLAP da UCB, instituída nos termos da
Portaria 1.132 de 02 de Dezembro de 2009, estando ausente Thaís Rayume Marinho de Brito,
suplente do corpo discente. A mesma iniciou os trabalhos às dez horas e quinze minutos com
os seguintes representantes docentes: Prof. Fabiola Gomide Baquero Carvalho e Prof. José
Lisboa Moreira de Oliveira; representante discente: Sr. Ednaldo Jardel Andrade de Santana;
representantes do PROUNI: Sra. Denise Pedersoli Barbosa e Sra. Fabiana Lopes de Souza. A
reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1) Apresentação dos componentes da
comissão; 2) Mandato dos membros da COLAP; 3) Apresentação da Portaria 1.132 de
02/12/2009 e Portaria 1.133 de 02/12/2009; 4) Definição do calendário de reuniões da COLAP
para 2013; 5) Total de bolsistas Prouni na UCB; 6) Processo de supervisão do Prouni;
7)Processo seletivo referente ao 2º/2012 com a elaboração do relatório circunstanciado. A
coordenadora do Prouni na UCB Sra. Denise Pedersoli iniciou a reunião acolhendo e
apresentando os novos membros da comissão, divulgando o resultado de votos da eleição
discente e entregando a Portaria nº390/2012 - Reitoria/UCB, de 03 de dezembro de 2012, que
nomeou os membros da COLAP da UCB por dois anos. Dando prosseguimento ao ponto de
pauta 3, foram apresentados os conteúdos das Portarias acima explicitadas e aberto o espaço
para questionamentos e dúvidas. O Prof. José Lisboa solicitou maiores explicações sobre a
competência da comissão local, a coordenadora do Prouni Sra. Denise e Sra. Fabiana
esclareceram o funcionamento do processo de acompanhamento, averiguação e fiscalização
do PROUNI na UCB e reafirmaram a importância de um espaço colegiado e consultivo para
discutir questões referentes ao PROUNI. Foi esclarecido o processo de composição das
representações discente e docente na UCB, bem como explicado a ausência de representação
de um membro da sociedade civil na COLAP. Reforçou-se o período de mandato da comissão e
da obrigatoriedade das reuniões semestrais, bem como da importância da ética e
comprometimento quanto às informações a serem tratadas pela Comissão. Em decorrência
deste assunto foi realizada a indicação da Prof. Fabiola Gomide Baquero Carvalho como
presidente da COLAP UCB, todos os membros presentes acolheram a indicação e se
manifestaram a favor. Dando prosseguimento a reunião foi definido que o espaço de
funcionamento da COLAP será a sala L12, local onde funciona o Programa de Serviço Social que
acompanha a bolsa Prouni. As reuniões da COLAP serão realizadas no Campus I da UCB em
salas previamente agendadas e divulgadas. O cronograma de reuniões ficou definido,
ordinariamente no mês de abril e no mês de setembro de 2013, e as reuniões extraordinárias
serão convocadas em decorrência da necessidade. Dando sequência a reunião, a Sra. Denise
divulgou alguns dados importantes para contextualizar a comissão. Informou o total de alunos
PROUNI na UCB em 2012, com um total de 1.506 (mil quinhentos e seis) alunos, sendo 1.393
(mil trezentos e noventa e três) ativos e 113 (cento e treze) na condição de suspensos.
Informou o total de 154 (cento e cinquenta e quatro) alunos que estiveram em processo de
supervisão pelo MEC no 1º/2012 e que deste total 36 (trinta e seis) perderam a bolsa.
Informou que no 2º/2012 foram geradas 77 vagas para alunos bolsistas na UCB presencial,
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tendo sido preenchidas 76 bolsas no decorrer de todas as etapas e que houve ainda uma bolsa
remanescente do curso de direito (turno matutino), cuja instituição optou em não conceder
essa bolsa. O detalhamento das etapas constará no relatório circunstanciado que será enviado
a Conap. Informou, também, a existência de bolsas PROUNI na Católica virtual e esclareceu os
procedimentos de acompanhamento destas bolsas. Não havendo mais assuntos a serem
tratados, a reunião foi encerrada às onze horas pela coordenadora do PROUNI, Sra. Denise
Pedersoli e eu, Fabiola Gomide Baquero Carvalho, lavrei a presente Ata que vai assinada por
mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 6 de dezembro de 2012.
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