
                                                                                                               

 

     

Ata de reunião da COLAP 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas 

e quatro minutos, através do serviço de comunicação por videoconferência Google 

meet, foi realizada a reunião com os membros da COLAP (Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social do Prouni). A reunião teve como objetivo repassar 

aos membros as informações sobre o resultado do PROCESSO SELETIVO – PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2021 e sobre o período de Atualização do Usufruto da Bolsa do Prouni. 

Estavam presentes na reunião a  coordenadora e representante do Prouni na unidade 

de Missão – UniCatólica Vilmara neves de Sousa e 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, o 

represente dos discentes bolsistas da Unidade I: José Ademilson dos Santos Junior (titular), os 

representantes dos discentes da Unidade II: Caroline Camargo Rodrigues (titular) e Sarah 

Parente Fontoura Gregório (suplente).  Vilmara agradece a presença de todos e pede a 

permissão para realizar a gravação da reunião, ação essa que não foi  possível devido a 

alterações de permissão no serviço google meet. Em seguida comecei a relatar sobre os 

resultados obtidos no Processo Seletivo de concessão de bolsas para o primeiro 

semestre do ano letivo de dois mil e vinte e um, no qual foram ofertadas o total de 18 

bolsas de estudos, distribuídas entre os dois CAMPUS, descrevendo o quantitativo de 

bolsas concedidas em cada etapa do processo seletivo, sendo 02 bolsas na Primeira 

Chamada, 03 bolsas na Segunda Chamada e 02 bolsas na Lista de Espera. Para a etapa 

das Vagas Remanescentes foram disponibilizadas o quantitativo de 11 bolsas, referentes 

aos cursos que não tiveram formação de turma inicial no período letivo de 2021/1, 

sendo contemplados 02 candidatos os quais já se encontravam com matrícula ativa 

junto a instituição de ensino em períodos posteriores e em cursos de áreas afins, 

possibilitando assim transferência da bolsa aprovada para o curso no qual encontram se 

matriculados. Informei também que do total de 09 bolsas concedidas para esse 

semestre, a instituição recebeu 07 novos alunos.  Destaquei, sobre as bolsas que foram 

encerradas para primeiro semestre de dois mil e vinte e um; sendo sete bolsas por 

apresentar o terceiro rendimento acadêmico inferior a setenta e cinco por cento, 

quarenta e uma bolsas por conclusão do curso, três bolsas por solicitação do aluno, duas 

bolsas por matrícula em IES Pública, quatro bolsas por esgotamento do período máximo 

de suspensão e uma bolsa por evasão do bolsista. Diante do exposto, informei que a IES 

até o presente momento se encontra com o quantitativo de quatrocentos e vinte e cinco 

bolsas sendo trezentos e noventa e sete bolsas em usufruto e vinte e oito bolsas 

suspensas. Relatei também que a atualização das bolsas começou no dia 12/04/2021 

com término no dia 26/04/2021 com a verificação das possíveis pendências no cadastro 

dos bolsistas no módulo de atualização disponibilizado através do sistema SisProuni, em 
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seguida emitimos o Termo de Atualização Coletiva de Usufruto da Bolsa, para todos os 

beneficiários que ingressaram no Prouni até o segundo semestre de 2020. Após 

validação os termos foram enviados através da plataforma D4Sing para assinatura dos 

alunos no final do mês de abril/2021. Relatei também que devido ao período de 

isolamento social, ocasionado pela pandemia do COVID 19, e a suspensão dos 

atendimentos presenciais nas instituições de ensino, determinado pelos órgãos 

reguladores não foi possível coletar a assinatura dos Termos de Atualização Coletiva 

referentes a 2020/1 e 2020/2 de forma presencial, sendo organizado pela Coordenação 

de Assistência Social da UBEC em conjunto com o Programa de Concessão de Benefício 

e emissão dos Termos individualmente e envio através da plataforma D4Sign para 

assinatura dos beneficiários.  Ressaltei que ainda temos o quantitativo de vinte e oito 

termos a serem assinados e estamos entrando em contato com os bolsistas 

individualmente através de e-mail e telefones de contato. Tamires reiterou sobre a 

importância da atualização dos dados cadastrais e do cumprimento da assinatura dos 

termos enviados, dentro do período estipulado, uma vez que a não assinatura pode 

acarretar como abandono do benefício e o coordenador/representante da IES pode 

encerrara-lo no sistema SisProuni, conforme rege a legislação vigente. Ela também 

frisou que os processos são auditados e é necessário manter as informações organizadas 

para não gerar problemas para os bolsistas e a IES. O professor Pablo Regis Andrade 

perguntou sobre a possibilidade de transferir as bolsas dos cursos que não houve 

formação de turma para outros cursos da instituição. Informei ao mesmo que não há a 

possibilidade dessa tratativa, pois o quantitativo de bolsas está vinculado por curso 

conforme o quantitativo de bolsas e o critério de oferta estipulado pela legislação, onde 

é verificado a proporção de bolsistas por curso e o quantitativo de alunos pagantes. 

Nada mais havendo a tratar, eu Vilmara dei por encerrada a reunião às quatorze horas 

e dezessete minutos e lavrei a seguinte ata que será assinada por todos e por mim. 
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