Ata Reunião COLAP
Às quinze horas do dia vinte e seis de abril de 2013, na sala L03, 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. A
mesma iniciou os trabalhos às quinze 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. O representante discente: Sr. Ednaldo Jardel Andrade de
Santana justificou a sua ausência por telefone. A reunião teve como pauta os
seguintes
assuntos:
1)
Alteração da Portaria Normativa Nº 27, de 28 de dezembro de 2012; 2)
Relatório Circunstanciado referente ao processo seletivo do Prouni 1º/2013;
3)Participação no seminário “O controle social no Programa Universidade para
todos”. A coordenadora da COLAP, Prof. Fabiola Gomide iniciou a reunião
acolhendo os membros da comissão, em seguida passou a palavra para a Sra.
Denise Pedersoli, coordenadora do PROUNI na UCB para explicitar o primeiro
ponto de pauta. A Sra. Denise esclareceu que a Portaria Nº 27 de 2012 trouxe
duas alterações significativas para o processo seletivo deste semestre: a
composição do grupo familiar e a dedução do vale transporte, vale alimentação
e rendimentos percebidos através de Programas de transferência de renda
implementadas por Estados, Distrito Federal ou Municípios. Tais alterações em
se tratando da composição do grupo familiar deverão ser acompanhadas com
cuidado, visto que podem fragilizar o processo de verificação das informações
e possibilitar a comprovação de situações familiares que não condiz com a
realidade. A Sra. Denise passou para o segundo ponto de pauta, lendo o
relatório circunstanciado da UCB. Relatou que 295 bolsas foram
disponibilizadas para o 1º/2013, apenas 105 candidatos foram aprovados na
1ºchamada. Na segunda chamada outros 48 alunos foram aprovados no
processo. Foi necessária a convocação pela lista de espera para completar as
60 bolsas. Na primeira convocação 57 bolsas foram preenchidas e na segunda
convocação as 3 restantes foram contempladas, porém após o término da lista
de espera, dois candidatos tiveram o termo de concessão cancelado
automaticamente devido a aprovação na 1ª opção em chamada posterior, o
que ocasionou na disponibilização de duas bolsas remanescentes, uma do
curso de Direito (turno matutino) e Administração (turno noturno), cuja IES
optou em não ofertá-las. Ao finalizar a leitura do relatório, a Sra. Denise passou
a palavra para a Sra. Fabiana Souza que informou sobre a participação no
seminário “O controle social no Programa Universidade para todos” ocorrido na
cidade de Campo Grande – MS, no dia 08 de abril de 2013. Relatou os pontos
tratados no encontro, marcou a presença das autoridades do MEC e IES no
seminário, bem como a importância das discussões e reflexões levantadas pelo
grupo. Apresentou a Carta de Campo Grande 2013 como resultado das
discussões realizadas. Em seguida foi passado alguns informes sobre algumas

mudanças no Programa do Prouni: como a alteração na norma que
regulamenta a concessão da Bolsa Permanência do Prouni que permite ao
bolsista beneficiário a participação em programas de iniciação científica, sendo
vedado a acumulação com bolsas mantidas com recursos públicos. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às dezesseis
horas e quinze 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, 26 de abril de 2013.

