
ATA DE REUNIÃO COLAP 

UNILESTE 

Aos dezenove de maio de dois e vinte um, reuniu-se as quinze horas a Comissão Local 

de Acompanhamento e Controle Social Prouni do Unileste. Referente a gestão dos 

anos de dois mil e vinte primeiro e segundo semestre, e dois mil e vinte um primeiro 

semestre. A reunião foi realizada pelo aplicativo Teams no link disponibilizado no email 

dos representantes e grupo de WhatsApp. Estavam presentes na reunião a 

Coordenadora da Colap Luciane Andrade Bragança, a representante da IES Marcela 

Gonçalves Rosa de Souza, o representante do corpo docente Tasso Coimbra Guerra 

e Alexandre Guerra Fabri. A representante do corpo discente Samara Gomes de Sá. 

Os representantes Calebe Patrício Ferreira Menezes e Eustáquio José de Souza 

Junior justificou sua ausência por e-mail. A reunião foi conduzida por Marcela 

representante da IES na qual deu início com apresentação de todos presentes se 

colocando à disposição da comissão. Na reunião foi esclarecido aos representantes o 

motivo da não realização da reunião no ano de dois mil e vinte, tendo em vista o 

momento atual que estamos vivendo a pandemia do novo Coronavírus. Foi 

apresentado para comissão através de slides o relatório de acompanhamento referente 

aos processos de concessão do primeiro e segundo semestre de dois mil e vinte, e do 

primeiro semestre de dois mil e vinte um. Foi relatado a oferta de vagas destes 

semestres, as vagas disponibilizadas, as listas de espera e vagas remanescentes, 

colocando assim o quantitativo de candidatos, de vagas e aprovados. Informou–se aos 

presentes que o processo de concessão das vagas remanescentes do primeiro 

semestre de dois mil e vinte não aconteceu devido a pandemia. Não houve processo 

de concessão remanescente do segundo semestre de dois mil e vinte. No entanto, o 

candidato fez sua inscrição pelo site oficial do Prouni e acompanhou as chamadas pelo 

site do Prouni. Os candidatos foram convocados conforme as vagas fossem 

disponibilizadas no site Prouni. O representante Tasso colocou como sugestão de 

melhoria, a implementação de uma política de facilitação e captação de alunos, o que 

facilitaria o processo de adesão e fidelização dos alunos na instituição no sentindo de 

orienta-lo melhor, principalmente aos alunos mais carentes que dependem da bolsa. 

Alexandre manifestou em acordo com as colocações de Tasso, se posicionou com 

relação a baixa na captação dos alunos. Luciane colocou para comissão que as 

análises são realizadas baseada nas legislações e análise socioeconômica, muitos 

alunos se candidatam a vaga e não comparecem para entrega das documentações. O 

motivo da queda da captação foi informado que temos um limite de vaga estabelecido 

pelo MEC de acordo com o cálculo da filantropia. Foi informado aos representantes 

presentes sobre a assinatura da ata de forma digital via ferramenta D4sing. Nada mais 

havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião as quinze horas e vinte cinco minutos, 

eu Marcela Gonçalves Rosa de Souza Supervisora Administrativa representante da IES 

lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo os demais representantes.  
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