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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL – COLAP DA FACULDADE 
DE DIREITO DE FRANCISCO BELTRÃO. 

 
 Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniram-se em Assembleia Ordinária, 
na Sala de Reuniões da Faculdade de Direito de Francisco Beltrão, os representantes da Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle Social do PROUNI – COLAP, em cumprimento à Portaria Normativa MEC nº 1.132/2009, 
com as seguintes pautas: divulgação do preenchimento das vagas para o 1º semestre de 2018, manutenção de bolsas e 
apresentação dos novos bolsistas do curso de administração. 
 Dando início aos trabalhos o coordenador do PROUNI, Rafael Schultz Bahr declarou aberta a reunião e deu 
boas-vindas aos presentes e passou a tratar especificadamente da pauta da reunião, falando sobre o preenchimento das 
vagas do 1º semestre de 2018 , relatando que as 12 vagas foram preenchidas sendo 8 para o curso de direito e 4 para o 
curso de administração, frisando sobre a importância da divulgação das vagas visto que de duas vagas disponíveis para 
lista de espera, 36 (trinta e seis) candidatos manifestaram interesse. Dando sequência, informou a todos que o formulário 
sócio econômico já está disponível no site para preparação da documentação de atualização e manutenção de bolsas 
referente ao 1º semestre de 2018; finalizando a pauta, os primeiros bolsistas do novo curso de administração, convidados 
a participarem da reunião, foram apresentados e tiveram uma explanação sobre o funcionamento da COLAP. A 
representante dos bolsistas, Letícia Roberta Korb, deu boas vindas aos novos bolsistas e explicou que o canal de 
comunicação a ser utilizado em caso de denúncias ou informações é o da ouvidoria, que fica mais transparente, com 
retorno e registro da solicitação assim como o e-mail próprio do Prouni, prouni@cesul.br. 
 Os primeiros bolsistas do curso de administração: André Luiz Ferreira de Camargo e Bruna Pangartte, 
manifestaram interesse em continuar participando das reuniões da COLAP. 

Não tendo mais nada a tratar, a reunião encerrou às 19 horas e 30 minutos, sendo a presente ata lavrada por 
mim, Rafael Schultz Bahr, Coordenador do PROUNI e, após lida, será assinada por todos presentes à reunião. 
 
 
 
Rafael Schultz Bahr     Gervásio Kramer 
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Eloisa Rocha Borghelott       Leticia Roberta Korb   
Bolsista Suplente      Bolsista 
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Bolsista Convidada – Administração     Bolsista Convidada – Administração 

 

mailto:prouni@cesul.br

