
                                                                                                               
     

Ata de reunião da COLAP 

Aos vinte e oito dias de setembro do ano de dois mil e vinte e um, as treze horas e trinta 

e oito minutos, através do serviço de comunicação por videoconferência Microsoft 

Teams, 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 – Segundo 

Semestre de 2021 (primeira chamada, segunda chamada, Lista de Espera e Vagas 

Remanescentes), período de Atualização do Usufruto da Bolsa do Prouni, quantitativo 

de bolsas em usufruto, suspensas e encerradas. Estavam presentes na reunião, eu 

Tamires Barreira dos Santos representante do Prouni na Unidade de Missão, cujo 

conduzi a mesma. Presentes também representando os docentes da Unidade II o 

professor Dr. Peter Gabers Kirschnik, a discente representante titular da Unidade II, 

Caroline Camargo Rodrigues e o representante titular da Unidade I, José Ademilson dos 

Santos Junior. A ausência da coordenadora do Prouni na IES, Vilmara Neves de Sousa foi 

justificada devido questões de saúde de seu filho. Sarah Parente Fontoura Gregório 

(suplente), justificou-se que estava impossibilitada de acesso a reunião devido questões 

de internet e que no horário marcado estaria no trajeto ao Centro Universitário para 

uma aula presencial. O professor Me. Pablo Regis Andrade (titular dos docentes da 

Unidade I) havia confirmado presença, mas ocorreu um compromisso junto ao Tribunal 

de Justiça. A representante da sociedade civil Doutora Denyse da Cruz Costa Alencar 

encaminhou e-mail posteriormente, informando a sua ausência e se disponibilizando 

caso seja preciso. Os demais membros não nos formalizaram uma justificativa. Tamires 

Barreira agradece a presença de todos os participantes, e em seguida começou a relatar 

sobre os resultados obtidos no Processo Seletivo de concessão de bolsas para o segundo 

semestre do ano letivo de dois mil e vinte e um. Expõe que para o processo seletivo 

foram disponibilizadas o total de vinte e quatro bolsas distribuídas entre as duas 

Unidades e que o processo iniciou-se no dia treze de julho de dois mil e vinte e um com 

a inscrição dos candidatos na plataforma site disponível pelo MEC – Ministério da 

Educação. Continuei a falar destacando que na primeira chamada que aconteceu entre 

os dias vinte a vinte oito de julho, foram pré-selecionados vinte e quatro candidatos e 

destes foram aprovados sete candidatos, três reprovados por não formação de turma 

inicial, um reprovado na análise socioeconômica e treze ausentes. Na segunda chamada 

que ocorreu no período de três a onze de agosto, foram pré-selecionados quatorze 

candidatos, sendo que doze não compareceram para a comprovação das informações e 

os dois que compareceram foram aprovados. Na Lista de Espera, ocorrida no dia 

dezessete e dezoito de agosto, foram disponibilizadas doze vagas, cujo foram pré-

selecionados a concorrem a mesma setenta e oito candidatos e dos candidatos que 

compareceram dez foram aprovados e um reprovado na análise socioeconômica por 
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não comprovar a conclusão do ensino médio, exigência pautada em todas as 

regulamentações que regem o benefício da bolsa Prouni. Neste momento, frisei que o 

setor do PCB – Programa de Concessão de Benefício ao realizar os atendimentos, 

recebimento e análise da documentação comprobatória necessita ter uma atenção e 

cuidado redobrado, para que não ocorram situações incoerentes que tragam prejuízos 

para os prounistas da Unidade de Missão, bem com o ao grupo UBEC como um todo. 

Ressaltei que sobre as Vagas Remanescentes a Coordenação de Assistência Social (CAS) 

da UBEC, que em contato com IES-Prouni do Ministério da Educação, formalizou que 

para o semestre de 2021/2 não haverá abertura das vagas Remanescentes. Tamires 

Barreira salientou algumas falas que o IES – Prouni via e-mail mencionou sobre a não 

abertura das Vagas Remanescentes.  Segundo o IES- Prouni a decisão é recorrente as 

mudanças que estão sendo adotadas no processo: “Mudança da fábrica de software que 

atende o Ministério da Educação, que, no momento, encontrar-se em fase de finalização. 

Evitar a execução de processos complexos envolvendo público externo durante essa 

transição de empresas é prudente, uma vez que isso pode elevar o risco de ocorrências 

de óbices sistêmicos. A partir do mês de outubro já se iniciam os preparativos para a 

execução dos processos seletivos de 2022, iniciando pela etapa de preparação da adesão 

da Instituições de Ensino Superior – IES. Em razão de tudo isso, entende-se não ser 

recomendável permanecer com processos seletivos em andamento e inconclusos 

elevando o nível de riscos operacionais. O MEC está trabalhando para a melhora dos 

processos seletivos de acesso à educação superior”. Informei que se fosse ocorrer a 

concessão das vagas remanescentes seria um total de cinco bolsas, três dos cursos que 

não houveram a formação de turma inicial e duas de vagas que não foram preenchidas 

nas chamadas regulares. Destaquei ainda que das vagas preenchidas no processo 

seletivo treze são alunos calouros. Outro ponto que foi mencionado foi sobre os 

encerramentos das bolsas, que correram pelos seguintes motivos : conclusão de curso 

superior em 2021/1 (57 bolsistas), terceiro rendimento acadêmico inferior a 75% (07 

bolsistas), mudança para IES Pública (02 bolsistas), esgotamento do prazo máximo de 

suspensão (03 bolsistas) e evasão (02 bolsistas). Foi referenciado também, que no 

momento a Unidade de Missão encontra-se com um quantitativo de trezentos e 

sessenta e cinco bolsistas prounistas, distribuídas nas duas Unidades. Na Unidade I 

duzentos e vinte e quatro bolsas em usufruto e doze suspensas e na Unidade II cento e 

dezenove bolsa em usufruto e dez suspensas. Por fim, Tamires Barreira informou sobre 

a atualização Coletiva de Usufruto da Bolsa para o semestre de 2021/2, ressaltando que 

estamos na etapa de verificação das possíveis pendências no cadastro dos bolsistas no 

módulo de atualização disponibilizado através do sistema SisProuni e que em seguida 

iremos emitir o Termo de Atualização Coletiva de Usufruto da Bolsa, para todos os 

beneficiários que ingressaram no Prouni até o primeiro semestre de 2021. Com os 

levantamentos não encontramos nenhuma pendência. Confirmei que estamos 

organizando as tratativas do envio dos termos de Atualização Coletiva de forma 
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individual pela plataforma D4sing e que provavelmente estes envios ocorrerá na primeira 

quinzena outubro. Agradeci novamente a disponibilidade dos presentes, colocando o 

PCB – Programa de Concessão de Benefício a disposição. Questionei se havia dúvidas ou 

sugestões e se alguém gostaria da palavra, mas todos sinalizaram com um sinal de 

positividade para conclusão da reunião e o discente José Ademilson dos Santos Junior 

escreveu no chat que as explanações por mim foram bem explicadas. Nada mais 

havendo a tratar, Tamires Barreira encerrou a reunião às treze horas e cinquenta e seis 

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