COLAP ATENEU

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO PROUNI – COLAP.

Às 19:00 horas do dia 12 de maio de 2016, na sala de reuniões B5 da sede
Lagoa, localizado na rua Manuel arruda, nº 70, reuniu-se a Comissão Local de
Acompanhamento e Controle Social do PROUNI – COLAP, instituída nos
termos da portaria nº 1.132. Participaram da reunião os membros da COLAP:
Milena Maciel, representante do corpo discente; Vânia Sales, representante da
coordenação do PROUNI; Professora Tereza Neuma, representante do corpo
docente; Com exceção da representante da sociedade civil Shirlene Maria, que
por incompatibilidade com o horário em relevância a outros compromissos a
mesma não pode comparecer. Ademais foram convocados para participar da
reunião todos os alunos PROUNI da faculdade, dentre os quais contabilizados
a presença de 76 bolsistas. Assim, foi iniciada a reunião com a discente Milena
Maciel, que apresentou a importância da COLAP para a IES, ressaltou o
conceito, finalidade e as principais competências e atribuições da comissão,
bem como apresentou a composição da comissão, seus respectivos
representantes. Posteriormente, tivemos uma participação especial com o
aluno Rafael Barros do curso de Administração 2º semestre, que se propôs a
dar uma reflexão sobre a importância do PROUNI e a relevância que a COLAP
exerce como comissão mediadora entre aluno x IES. O mesmo também
destacou sobre a necessidade da revista cientifica e a publicação de tais
trabalhos no site; falou sobre os motivos de desistência mesmo tendo bolsa, e
citou como exemplo o rendimento acadêmico insuficiente dentre outros
problemas, sugeriu concursos de artigos acadêmicos, citou como comparativo
o concurso garota FATE e no final pediu alguns esclarecimentos sobre a bolsa
permanência. A representante do PROUNI Vânia Sales tomou posse da
palavra explanando sobre o atual panorama do programa na faculdade ateneu

e ressaltou sobre a necessidade de haver um relacionamento mutuo entre
aluno/comissão, tendo como finalidade atender as necessidades básicas dos
mesmos e melhoria no atendimento, e mencionou a participação da Faculdade
na I conferencia Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI CONAP. Assim, foi aberto um debate para a coleta de sugestões, criticas e/ou
reclamações por parte dos discentes. Tivemos como resultados a participação
dos seguintes alunos: David Jerônimo aluno de enfermagem apresentou uma
critica quanto a inexistência de grupos de estudos no curso; Lizandra
Vasconcelos curso de fisioterapia propôs a criação de bolsas de estudo para
cursos de extensão; Funcionamento da faculdade a tarde (biblioteca) e
atendimento do PROUNI no campus. Raimundo Nonato, aluno de fisioterapia
recomendou a criação de uma CA para a IES. Lucas Veloso, curso de
enfermagem indicou a criação de um DCE (Diretório Central Estudantil);
reclamou da organização/atendimento da secretaria acadêmica; Falou da CPA,
onde não conseguiu avaliar os coordenadores acadêmicos e os diretores, pois
o mesmo afirmou que não há um relacionamento mutuo com os alunos;
Levantou uma critica ao coordenador do curso quanto falha no esclarecimento
e divulgação de eventos acadêmicos, e fez um elogio ao setor NAF (Núcleo de
Apoio Financeiro) em relevância ao atendimento e a presteza em que realiza o
atendimento ao aluno. A aluna Marleide Galvão do curso de enfermagem
acrescentou a inexistência do programa de monitoria, alega que está sendo
prometido a algum tempo, mas não é cumprido. Sonia Milena ressaltou a
necessidade do apoio da faculdade na pespectiva de carreira, apoio nos cursos
de pós graduação, mestrado e doutorado, e implicou na criação de um link
dentro do portal do aluno para a divulgação de informações pertinentes ao
programa. O estudante Renan Lucas Pereira solicitou um maior apoio dos
professores e coordenadores no incentivo de publicação de artigos. O bolsista
Gerson Gonçalves Neto, falou das dificuldades de cursar as aulas EAD,
afirmou que a qualidade do ensino deixa a desejar e sugeriu vídeo aula como
principal solução; criticou a forma de avaliação do NEAD, pois é aplicada uma
única avaliação para contabilizar nota em NP1 e NP2. Ronierson Moreira da
Costa pede maiores esclarecimentos a respeito do TOEFL (Test of English as a
Foreign Language), ao direito do bolsista fazer sem custo. Diante das criticas e

sugestões mencionadas acima, a representante da comissão Vânia Sales

respondeu aos questionamentos que estavam em relevância a sua
competência, ficando acordada com os bolsistas que tudo seria oficializado em
ata e levado a direção/coordenação da IES, e enviado a CONAP, para que tal
resultado seja o panorama principal da segunda reunião. E para finalizar o
seminário, tivemos a participação da professora Tereza Neuma, que de forma
dinâmica se propôs a fazer uma reflexão motivacional para os alunos,
destacando a importância de ser um aluno PROUNI e o compromisso
ético/politico que os mesmos devem assumir com os estudos. Não havendo
mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada as 21:00 horas e 15
minutos, e eu, Milena Maciel da Silva, levarei a presente ata que vai assinada
por mim e todos os representantes da COLAP. Fortaleza, 12 de Maio de 2016.
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