ATA REUNIÃO COLAP
Ás dez horas do dia dezesseis de junho de 2014, na sala S303, 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 dez horas e cinco
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, não pode comparecer a
reunião por ser o mesmo horário da sua defesa de Trabalho de Conclusão de Curso, sendo
agendado um horário diferenciado para repassá-lo o conteúdo tratado. A reunião teve como
pauta os seguintes assuntos: 1)relatório circunstanciado da UCB elaborado no final do
processo seletivo do PROUNI referente ao 1º Semestre de 2014; 2) renovação da composição
da comissão no 2º/2014; 3)outros assuntos. Em relação ao primeiro ponto da pauta foram
apresentados os números de ingressantes no PROUNI na primeira chamada, na segunda, na
lista de espera e nas vagas remanescentes. Destacou-se o prazo reduzido de cumprimento de
todas essas etapas: que envolve desde o recebimento dos candidatos, análise da
documentação, registro de comprovação no Sistema MEC, emissão e assinatura digital de
todos candidatos pré-selecionados. Ressalta-se ainda a dificuldade no preenchimento das
vagas em todas as etapas, visto que os candidatos comparecem em maior número ao final do
prazo estipulado para eles, o que dispende uma organização institucional diferenciada para
atender os prazos e as demandas do MEC. Sugere-se que estes prazos sejam revistos para
melhor eficácia da IES. Ao longo desse processo, em relação a primeira chamada, houve
dificuldades de acesso a página do Sisprouni na certificação digital de alguns dos
representantes do Prouni na IES. Em relação ao segundo ponto de pauta foi lida a alteração na
resolução de composição das comissões locais e ficou definido o final de agosto para uma
reunião extraordinária para definição e encaminhamentos do processo de eleição da nova
comissão local. Em relação ao terceiro ponto de pauta foi informado que não havia iniciado o
processo de supervisão PROUNI. E informado que o processo seletivo do 2º/2014 já estava
iniciando, cujo término de um, coincidiu com o início do outro, o qual não ocorreu em
semestres anteriores. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada
às 10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos) pela presidente da COLAP, Fabiola Gomide
Baquero Carvalho, que lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e todos os presentes na
reunião. Brasília, 16 de Junho de 2014.

