
ATA DE REUNIÃO COLAP 

UNILESTE 

Aos quartoze de dezembro de dois mil e vinte um as quinze horas, reuniu-se a comissão 

Local de Acompanhamento e Controle Social ProUni do Unileste. A reunião foi realizada 

através do aplicativo Teams no link disponibilizado no e-mail dos representantes e grupo 

de WhatsApp. Aconteceu a apresentação da nova comissão para o Biênio de 2021/2023, 

houve a apresentação dos dados relativos aos números de bolsas concedidas no 

semestre 2021/2. 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 Alexandre Guerra Fabri(titular), Leonardo Ramos 

Paes de Lima(titular) e Fabricio Moura Dias(suplente). Além dos representantes do 

corpo discente Leticia Raniely Dias Lage(suplente) e Caio Firmino Conte Penna 

(suplente). O representante do corpo docente Fabricio Moura Dias justificou por e-mail 

que participou em silêncio devido as falhas de conexão. Os representantes Eustáquio 

Jose de Souza Junior e Tasso Coimbra Guerra justificaram sua ausência por e-mail. 

Antes de iniciar a reunião a representante discente Leticia Raniely Dias Lage esclareceu 

sua dúvida sobre como funciona o auxílio permanência na instituição. Luciane esclareceu 

que a instituição não oferece o auxílio devido a carga horária que o MEC estabelece.  A 

reunião foi conduzida por Marcela representante da IES no qual deu início com 

agradecimento a todos presentes que se dispuseram a participar da reunião e comissão 

da COLAP. Agradeceu a comissão que participou no processo de acompanhamento da 

COLAP durante o Biênio 2019/2021. Informou aos presentes que objetivo da reunião 

seria oficializar a nova comissão e apresentá-los. Devido as intercorrências na conexão 

do aplicativo Teams, no momento da reunião e apresentação o áudio apresentou 

algumas falhas. O representante Leonardo solicitou a apresentação da nova comissão. 

Foi explanado para comissão os nomes da nova comissão e suas respectivas função e 

finalidade da COLAP e sua composição. Posteriormente foi realizado uma demonstração 

através de slides, um breve resumo referente ao Programa Universidade para Todos 

(ProUni) e seus respectivos cronogramas e chamadas, em seguida foi explanado sobre 

o quantitativo de bolsas ofertadas no processo de concessão ProUni semestre 2021/2. 

Foi esclarecido para comissão que no semestre 2021/2 por deliberação do MEC não 

houve processo de concessão de vagas remanescentes. Enfatizou para comissão que 

as inscrições para adesão dos candidatos são realizadas pelo site oficial do Prouni.  Após 

o MEC divulgar a lista de convocados é realizada a publicação no site da unidade. O 

candidato deve acompanhar o cronograma do edital divulgado. Marcela informou aos 

representantes que o setor Programa de Concessão de Benefícios -PCB Unileste é 

responsável pelo acompanhamento e recebimento das documentações, análises 

socioeconômicas das documentações entregues pelos candidatos e solicitações dos 

alunos relativos à bolsa ProUni. Foi apresentado para comissão a quantidade de 

disciplinas para se obter o rendimento insuficiente durante o semestre, em seguida os 

números de alunos com rendimento insuficiente no semestre de 2021/1. O representante 

Leonardo sugeriu para os próximos processos uma divulgação da abertura do edital 

ProUni nas escolas públicas entre outros locais. O novo representante Leonardo pontuou 

sua dúvida sobre o quantitativo de vagas ofertadas, e deliberação desse quantitativo. 

Marcela informou que a adesão ao ProUni é realizada através do Termo aditivo firmado 

entre as instituições de ensino superior. Foi destacado que esse mês dezembro/2021 as 

instituições estão na etapa de adesão ao ProUni. Leonardo parabenizou aos estudantes 

em processo de finalização do curso em dezembro 2021. Colocou em destaque o 
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estudante presente na reunião Caio Firmino Conte Penna. Marcela colocou que esse 

semestre tivemos vagas ofertadas somente para os cursos das engenharias. Foi aberto 

para participação e fala dos demais participantes. Leonardo colocou como sugestão de 

melhoria abertura do grupo da comissão COLAP no Whatzapp. Nada mais havendo a 

tratar deu-se por encerrada a reunião as quinze horas e trinta oito minutos, eu Marcela 

Gonçalves Rosa de Souza Supervisora Administrativa representante da IES lavrei a 

presente ata que será assinada por mim e pelos demais representantes.  
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