
            

 
 

 

EDITAL 01/2019 – PROCESSO ELETIVO DA COMISSÃO LOCAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO PROUNI – COLAP 

PUC MINAS SÃO GABRIEL 
 
O Pró-reitor da PUC Minas São Gabriel, Professor Alexandre Rezende Guimarães, vem, 
pelo presente Edital, tornar público o processo eletivo para instituir novos membros da 
COLAP – Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI – Programa 
Universidade para Todos, para o mandato eletivo de dois anos, conforme disposto nas 
Portarias Normativas 1.132 e 1.133 de 02 de dezembro de 2009 e Portaria 11, de 23 de 
maio de 2012 e Portaria 183 de 13 de março de 2013, do Ministério da Educação e 
Cultura. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
A COLAP, órgão colegiado de natureza consultiva, não remunerada, tem a finalidade de 
promover a articulação entre a CONAP – Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do PROUNI, a comunidade acadêmica e a Instituição de Ensino Superior – 
IES. 
 
1.1 - Compete à COLAP 
a) Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização do PROUNI na PUC Minas São 
Gabriel; 
b) Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil, 
recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se for o caso, 
à CONAP. 
c) Fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP; 
d) Realizar, pelo menos, uma reunião ao final de cada semestre, após a conclusão do 
processo seletivo do PROUNI e emitir, a cada processo seletivo, relatório de 
acompanhamento do PROUNI. 
 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
2.1 - Ser aluno regularmente matriculado na PUC Minas São Gabriel; 
2.2 - Ser bolsista do PROUNI na PUC Minas São Gabriel. 
 

3. DAS VAGAS 
A eleição será para preenchimento das seguintes vagas: 
a) 1 (um) representante do corpo discente da PUC Minas São Gabriel; 
b) 1 (um) suplente do representante do corpo discente da PUC Minas São Gabriel. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES PARA SE CANDIDATAR À ELEIÇÃO 
4.1 - Período de inscrição: 09/09/2019 a 16/09/2019 
4.2 - Local: Setor de Divisão de Apoio Comunitário - PUC Minas São Gabriel – Bloco H – 
1º andar – Sala 106. 
4.3 - Horário: 8h às 21h – segunda a sexta-feira. 
 



            

 
 

 

5. DA ELEIÇÃO 
5.1 - A eleição será realizada no período de 17/09/2019 a 25/09/2019. 
5.2 - Local: Setor de Divisão de Apoio Comunitário - PUC Minas São Gabriel – Bloco H – 
1º andar – Sala 106. 
5.3 - Horário: 8h às 21h – segunda a sexta-feira. 
5.4 - Poderão votar os alunos regularmente matriculados e bolsistas PROUNI na PUC 
Minas São Gabriel. 
5.5 - Os candidatos serão eleitos por seus pares, por maioria simples, sendo a votação 
realizada através de cédulas com nome dos candidatos para concorrerem às vagas. 
 

6. DA APURAÇÃO 
6.1 - A apuração será realizada no dia 26/09/2019, pela comissão eleitoral formada pelo 
representante do corpo docente e pela representante da direção da Instituição da 
comissão atual da COLAP. 
6.2 - A comissão eleitoral lavrará a ata com o resultado da eleição. 
6.3 - Os representantes Titular e Suplente serão eleitos de acordo com a quantidade de 
votos recebidos, sendo titular o que tiver maior número de votos. 
6.4 - Em caso de empate será avaliada a idade do candidato, sendo concedida a vaga de 
titular ao candidato de maior idade. 
6.5 - O resultado da eleição com os nomes dos candidatos eleitos serão afixados no 
quadro de avisos do Setor de Divisão de Apoio Comunitário no dia 27/09/2019. 
 

7. DA POSSE 
7.1 - A hora, data e local da posse dos candidatos eleitos para COLAP será divulgada no 
site da PUC Minas São Gabriel. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1 - Informações adicionais e esclarecimentos referentes ao processo da eleição poderão 
ser obtidos na comissão eleitoral, no Setor de Divisão de Apoio Comunitário, no Bloco H – 
1º andar, ou pelo telefone (31)3439-5261. 
8.2 - O(A) aluno(a) eleito e atuante receberá certificado pela sua participação na COLAP. 
8.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral e pela Pró-reitoria Adjunta 
da PUC Minas São Gabriel. 
8.3 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
   

 

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019. 

 

 

Professor Alexandre Rezende Guimarães 

Pró-Reitor Ajunto da PUC Minas São Gabriel 


