
                                                               
     

 

Ata de reunião da COLAP 

 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte às quatorze horas e doze 
minutos, através do serviço de comunicação por vídeo chamadas online da plataforma 
Google meet, foi realizada a reunião de posse da COLAP (Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle Social do Prouni) – Biênio 2021/2022. Reunião está cujo foi 
gravada com autorização de todos os participantes. Estavam presentes na reunião a 
representante do Prouni da Unidade de Missão – UniCatólica Tamires Barreira dos Santos, 
o representante titular dos docentes da Unidade I: professor Me. Pablo Regis Andrade, o 
representante titular dos docentes da Unidade II: professor Dr. Peter Gabez Kirschinik, os 
representes dos discentes bolsistas da Unidade I: José Ademilson dos Santos Junior 
(titular) e Ana Carolina Pereira Lemos (suplente), os representantes dos discentes da 
Unidade II: Caroline Camargo Rodrigues (titular) e Sarah Parente Fontoura Gregório 
(suplente). A ausência de alguns membros da COLAPS foi justificada: a coordenadora do 
Prouni da Unidade de Missão Vilmara Neves de Sousa (motivos de saúde), a 
representante suplente dos docentes da Unidade II professora Ma. Kedma Nayara da Silva 
Marinho (motivo de nascimento de sua filha) e a representante suplente dos docentes da 
Unidade I, professora Drª. Valdirene Cassia as Silva (compromissos já agendados). A 
representante do Prouni na IES Tamires Barreira conduziu a reunião. Iniciou informando 
que a reunião seria suscinta e que a pauta da mesma teria como objetivo principal 
oficializar a nova comissão da COLAP para o biênio 2021/2022. Tamires Barreira agradece 
a presença de todos os presentes que dispuseram em participar do momento e em 
especial agradece os membros da comissão do biênio passado pelo aceite em continuar 
como membros da nova comissão. Em seguida apresenta todos os membros da COLAP e 
os seus respectivos cargos, enfatizando os novos representantes dos discentes das 
Unidades que foram eleitos no pleito eleitoral ocorrido em outubro do ano vigente. 
Informou também sobre o aceite da professora Valdirene Cassia indicada pela pró reitoria 
acadêmica para fazer parte da comissão. Posteriormente fez uma explanação do 
conceito, função e finalidade da COLAP, e sua composição. Enfatiza a importância da 
colaboração de todos os membros, junto aos alunos prounistas, nos processos de 
atualização coletiva de usufruto, rendimento acadêmico e outros. Ressaltou que a cada 
finalização dos processos seletivos da Bolsa Prouni (duas vezes ao ano) todos os membros 
da comissão são convocados para a reunião, onde é repassada algumas informações 
relativas de como ocorreram os processos, quantitativos de bolsas vigentes, suspensas, 
encerradas, indeferidas, canceladas, questão importantes sobre o rendimento acadêmico 
e foi mencionado também que caso necessário pode ocorrer alguma reunião 
extraordinária onde a comissão decidirá alguma situação específica. Tamires Barreira 
continua sua fala mencionando que essas reuniões acontecem para que a Instituição de 
Ensino por meio do coordenador e/ou representante do Prouni na IES exponha de forma 
transparente e objetiva o trabalho realizado pelo departamento, respeitando os critérios 
exigidos em legislação vigente, lembrando que os processos são repassados por 
auditorias internas e externas.  
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Novamente agradece os representantes dos discentes por dispor em colocar seus nomes 
como representantes da comunidade acadêmica prounistas no UniCatólica, frisando o 
pedido de apoio deles. Foi aberto a fala aos demais participantes e o professor Pablo Regis 
destaca que o trabalho da COLAP na IES é de forma bem tranquila e que a equipe que 
trabalha com as bolsas já realiza os levantamentos e repassam todas as informações de 
modo que os demais membros só mantenham o acompanhamento dos processos e que 
a execução em partes expressivas ficam sobre a reponsabilidades do setor de bolsas. Que 
a responsabilidade mesmo da comissão é saber diretamente o que a legislação preconiza, 
quais são os elementos que o MEC apresenta para a Instituição cumprir diante do 
programa de bolsas do Prouni, se estão sendo cumpridas e acompanhar os acadêmicos 
bolsistas de certo modo e dito isto se colocou a disposição para esse segundo biênio e 
espera que os novos membros se sintam bem acolhidos e poder compartilhar de como 
está a nossa IES em conceder bolsas e a permanência dos acadêmicos e que vale muito a 
pena esse registro. O novo membro José Ademilson pontuou a sua dúvida, questionado 
qual seria a função dos discentes. Prontamente Tamires Barreira reforçou novamente o 
papel de exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do 
Prouni na Unidade de Missão e que eles são os nossos multiplicadores para a comunidade 
acadêmica prounistas das informações repassadas a eles. Ainda com a fala Tamires 
Barreira reforça que quaisquer dúvidas o setor está a disposição e que estamos de 
prontidão para sanar as possíveis dúvidas surgidas. Finalizando a reunião agradeci 
novamente a presença de todos e informei que serão comunicados das reuniões do ano 
de 2021. Nada mais havendo a tratar, eu Tamires Barreira dei por encerrada a reunião às 
quatorze horas e vinte e oito minutos e lavrei a seguinte ata que será assinada por todos 
e por mim.  
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