Ata Reunião COLAP
Às dezenove horas do dia vinte e oito de novembro de 2013, na sala L03, reuniu-se
extraordinariamente 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. A mesma
iniciou os trabalhos às dezenove horas e quinze minutos com os seguintes representantes:
docente- Prof. Fabiola Gomide Baquero Carvalho; representantes do PROUNI: Sra. Denise
Pedersoli Barbosa e Sra. Fabiana Lopes de Souza e o representante discente: Sr. Ednaldo Jardel
Andrade de Santana. A reunião teve como pauta deliberar sobre 2 (dois) pedidos de
reconsideração quanto da bolsa encerrada na supervisão PROUNI 2013. Conforme dispõe a
Portaria Normativa Nº 8, de 26 de abril de 2013 no Art. 6º § 2º O pedido de reconsideração
deverá ser analisado com o acompanhamento da Comissão Local de Acompanhamento e de
Controle Social da instituição – Colap e decidido no prazo de 20 (vinte) dias após sua
formalização. Os casos de reconsiderações já eram conhecidos, visto que na reunião do dia
12/11/2013, foram apresentados. A Sra. Denise apresentou as solicitações e decidimos por: 1)
INDEFERIR o pedido de reconsideração da estudante Karolline Ramos da Silva – Curso Direito,
em virtude da omissão de informação da genitora que é funcionária pública SES/DF desde
2000, ela não declarou este ganho (informação) quando da apresentação do processo de
concessão da bolsa Prouni no 1º/2011. Todos os representantes votaram pelo indeferimento
da solicitação. 2)DEFERIR o pedido de reconsideração do estudante Gabriel Silva Oliveira –
Curso Direito, que havia dúvidas sobre a incompatibilidade de renda apresentada e a posse de
um automóvel Hillux. A comissão avaliou a justificativa e entendeu como verdadeiras as
informações prestadas e por tanto resolveu por reconsiderar a posição do encerramento da
bolsa, deferindo a solicitação. Todos os membros votaram pelo deferimento da solicitação.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às dezenove horas e
cinquenta minutos pela coordenadora da COLAP, Fabiola Gomide Baquero Carvalho, que lavrei
a presente Ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 28 de
novembro de 2013.

