Ata Reunião COLAP
Às onze horas e quinze minutos do dia vinte dois de outubro de 2014, na sala L12, reuniu-se a
Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI – COLAP da UCB, renovada
nos termos da Portaria Nº 11 de 23 de Maio de 2012, estando ausentes Marcelle Gomes
Figueira, titular do corpo docente e Fernanda Cristina Dias da Silva, suplente do corpo
discente, cujas ausências foram justificadas. A mesma iniciou os trabalhos às onze horas e
trinta minutos com o seguinte representante docente suplente: Profº Danilo Borges Dias;
representante discente: Sra. Lilian Santos de Lacerda; representantes do PROUNI: Sra. Denise
Pedersoli Barbosa e Sra. Fabiana Lopes de Souza. A reunião teve como pauta os seguintes
assuntos: 1) Apresentação dos novos componentes da comissão; 2) Mandato dos membros da
COLAP; 3) O que é o Programa Prouni e breve esclarecimento de sua execução na UCB; 4)
Dúvidas da Portaria 1.132 de 02/12/2009 e Portaria 1.133 de 02/12/2009; 5) Definição do
calendário de reunião da COLAP para o 2º/2014; 6) Eleição do Coordenador da Colap. 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, certificando do período de mandato da nova Comissão e sua funcionalidade. Nesse
momento, aproveitou e falou sobre a composição da Colap formada anteriormente e quem
era os representantes da comissão, tanto do corpo docente e discente e dos representantes
do Prouni na UCB. Ressaltou sobre a exigência do cumprimento da reunião da comissão
conforme o Art. 3º da Portaria Nº 1.133 de 2 de dezembro de 2009, ordinariamente ao final de
cada processo seletivo do Prouni, incluindo o final do prazo de preenchimento das bolsas
remanescentes ou por convocação extraordinária do coordenador da Comissão Local ou por
solicitação da maioria de seus membros. Dando prosseguimento ao ponto da pauta 3, a Sra.
Denise explicou rapidamente o que é o Prouni e informou alguns dados importantes para
contextualizar a comissão. Relatou o ano que a UCB aderiu ao Prouni, sobre os percentuais de
bolsas existentes no momento e como é feita o processo de definição das bolsas ofertadas em
cada semestre. E para finalizar essas informações, informou o total de alunos PROUNI na UCB
no segundo semestre de 2014, com um total de 1.736 (mil setecentos e trinta seis) alunos,
sendo 1.558 (mil quinhentos e cinquenta e oito) ativos e 178 (cento e setenta oito) na
condição de suspenso e ressaltado que esse quantitativo se referia aos cursos do Prouni
presencial. Após as informações dos dados, a Sra. Lilian, questionou quem realizava as análises
socioeconômica dos processos do Prouni, ao qual foi respondida pela Sra Denise e
complementada pela Sra. Fabiana, que todo processo do Prouni, desde a divulgação dos
candidatos pré-selecionados pelo MEC, até o registro das informações de cada candidato no
Sistema Informatizado do Prouni/MEC, é feito pelo Programa de Serviço Social. Quanto ao
assunto da pauta 4, a Sra. Denise, indagou-se aos presentes se haviam alguma dúvida
referente ao conteúdo das Portarias acima explicitadas, neste momento o Profº Danilo Borges
solicitou maiores explicações sobre a competência da comissão local, as Sras. Denise e Fabiana
esclareceram o funcionamento da comissão no 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 informada a ausência de

representação de um membro da sociedade civil na COLAP. Dando prosseguimento a reunião,
a Sra. Denise falou sobre o link criado da Colap no site da UCB contendo todas as informações
pertinentes a comissão, bem como as datas das reuniões e atas. Sobre a necessidade de
presença de todos os componentes nas reuniões, caso o representante titular não puder estar
presente, informou que haverá um suplente para cada membro titular, que o substituirá nos
casos de ausência justificada, e que em casos de três faltas seguidas haveria a substituição do
componente. 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. A próxima reunião
da COLAP foi pré-agendada para 1º de dezembro de 2014 às onze horas no Campus I da UCB
em sala previamente definida e divulgada no site. Novamente alertou-se que as reuniões
extraordinárias serão convocadas em decorrência da necessidade. Dando sequência a reunião,
informou do processo de supervisão do Prouni, que geralmente ocorre todo ano, explicando o
objetivo e a diferenciação da análise socioeconômica desse processo. E para finalizar conforme
o assunto da pauta 6, foi realizada a eleição da Sra. Denise Pedersoli Barbosa como presidente
da COLAP UCB, todos os membros presentes acolheram a indicação e se manifestaram a favor.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada ao meio dia pela
coordenadora do PROUNI, Sra. Denise Pedersoli e eu, Fabiana Lopes de Souza, lavrei a
presente Ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 22 de
outubro de 2014.

