
                                                                                                               

 

     

Ata de reunião da COLAP 

Aos nove dias de junho do ano de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas e quinze 
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 – Primeiro Semestre de 2022 
(primeira chamada, segunda chamada, Lista de Espera e Vagas Remanescentes), período 
de Atualização do Usufruto da Bolsa do Prouni, quantitativo de bolsas em usufruto e 
encerradas. Estavam presentes na reunião, Vilmara Neves de Sousa 
coordenadora/representante do Prouni, Tamires Barreira dos Santos representante do 
Prouni na Unidade de Missão. Presentes também representando os docentes da 
Unidade I o professor Me. Pablo Regis Andrade e da Unidade II o professor Dr. Peter 
Gabers Kirschnik e a professora Me. Kedma Nayra da Silva Marinho e a discente 
representante da Unidade II, Sarah Parente Fontoura Gregório.  A representante da 
sociedade civil Doutora Denyse da Cruz Costa Alencar e a discente titular da Unidade II 
Caroline Camargo Rodrigues, encaminharam e-mail posteriormente, informando sobre 
a ausência colocando à disposição caso seja preciso. Os demais membros não nos 
formalizaram uma justificativa. Vilmara Sousa 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 primeiro semestre do ano letivo de dois mil e 
vinte e dois. Expõe que para o processo seletivo foram disponibilizadas o total de vinte 
e oito bolsas distribuídas entre as duas Unidades e que o processo iniciou-se no dia 22 
de fevereiro de dois mil e vinte e dois com a inscrição dos candidatos na plataforma site 
disponível pelo MEC – Ministério da Educação. Prossegui com a fala destacando que na 
primeira chamada que aconteceu entre os dias dois e quatorze de março, foram pré-
selecionados vinte e oito candidatos e destes foram aprovados sete candidatos cinco 
reprovados por não formação de turma inicial, dois reprovados na análise 
socioeconômica e quatorze ausentes. Na segunda chamada que ocorreu no período de 
vinte e um a vinte e nove de março, foram pré-selecionados dezesseis candidatos, sendo 
que três foram aprovados, dois reprovados na análise documental onze não 
compareceram para a comprovação das informações. Na Lista de Espera, ocorrida entre 
os dias oito e vinte do mês de abril, foram disponibilizadas treze vagas e vinte e nove 
candidatos manifestaram interesse e foram pré-selecionados a concorrem a mesma, dos 
candidatos que compareceram seis foram aprovados e os demais reprovados (vagas 
preenchidas no curso inscrito ou não comparecimento) de acordo com os critérios 
pautados nas regulamentações que regem o benefício da bolsa Prouni. Informei que não 
houve a liberação da etapa das Vagas Remanescentes pelo Ministério da Educação. 
Destaquei ainda que das vagas preenchidas no processo seletivo onze são alunos 
calouros. Outro ponto que foi mencionado foi sobre os encerramentos das bolsas, que 
correram pelos seguintes motivos: conclusão de curso superior em 2021/2 (40 
bolsistas), terceiro rendimento acadêmico inferior a 75% (14 bolsistas), mudança para 
IES Pública (01 bolsista), esgotamento do prazo máximo de suspensão (02 bolsistas), 
evasão (04 bolsistas) e por solicitação (06 bolsistas). Foi referenciado também, que no 
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momento a Unidade de Missão encontra-se com um quantitativo de trezentos e dez 
bolsistas prounistas, distribuídas nas duas Unidades. Disse que foi realizada a 
atualização do Termo Coletivo de Usufruto da Bolsa com a assinatura dos bolsistas, 
sendo que 4 estudantes ainda não compareceram para assinar mesmo diante de todas 
as tentativas de contatá-los. Tamires Barreira dos Santos destacou que houve uma baixa 
procura nas etapas do processo seletivo, e que alguns candidatos evidenciaram a sua 
desistência em virtude da impossibilidade de arcar com o 50% não coberto pela bolsa. 
Em abertura aos questionamentos a professora Kedma Nayra da Silva Marinho, 
questionou se as bolsas no percentual de 50% (ex. 02 bolsas) que não foram concedidas 
poderiam ser unificadas para o percentual integral. Em resposta, foi informado a 
impossibilidade, visto que, as tratativas de percentual e quantitativo de vagas são 
definidas no ato da adesão do Termo Aditivo do processo seletivo e que as vagas parciais 
são bolsas adicionais. O professor Pablo Regis Andrade perguntou se as bolsas 
disponibilizadas para os cursos que não houve formação de turma seria remanejadas e 
foi informado que não existe essa possibilidade, uma vez que não aconteceu abertura 
das vagas remanescentes.  Tamires continuou salientando sobre as alterações da nova 
legislação do Prouni, onde explanou que a partir do processo seletivo do segundo 
semestre de dois mil e vinte e dois, poderão participar estudantes concluintes do Ensino 
médio da rede pública e da rede privada (independente da condição de bolsista). 
Vilmara também falou que a nova legislação traz em sua redação a dispensa da 
apresentação de comprovante de renda para os candidatos que estão inscritos em 
programas do Governo Federal e que ainda não temos uma orientação conclusa sobre 
como identificar essa informação. Sabendo que tal ação pode ir ao desencontro das 
normas da previstas pela LGPD. Pontuou-se também que no próximo semestre ocorrerá 
o pleito eleitoral da COLAP para o biênio de 2023/2024. Nada mais havendo a tratar, 
Vilmara Neves de Sousa encerrou a reunião às quatorze horas e trinta e três minutos e 
lavrei a seguinte ata que será assinada por todos.  
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