No dia 30 de Setembro de 2016 inicia-se o período de inscrição para a Colap – Comissão
Local de Acompanhamento do ProUni na PUCPR.
A COLAP é o órgão colegiado de natureza consultiva, cuja finalidade é promover a
articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social – CONAP
e a comunidade acadêmica.
Este órgão é responsável por exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da
implementação do PROUNI, 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.

A COLAP tem a seguinte composição:


1 (um) representantes do corpo discente da PUCPR, bolsista do ProUni;



1 (um) representante do corpo docente da PUCPR;



1 (um) representante / coordenador do ProUni da PUCPR;



1 (um) representante da Sociedade Civil.

Por ser considerada atividade de relevante interesse social, os membros das COLAP
exercerão função não remunerada.
As Colaps na PUCPR existem desde o ano de 2009, em todos os seus câmpus.
As inscrições para a Colap, serão realizadas exclusivamente pela Internet. Os candidatos
interessados em se candidatar ao cargo de representante docente, discente e da
sociedade civil da COLAP, deverão se inscrever no período de 30 de setembro de 2016
a 10 de outubro de 2016, pelo endereço eletrônico falecomacolap@pucpr.br,
informando o nome completo, o número de telefone para contato, se será candidato a
membro docente, discente ou da sociedade civil e qual o câmpus a que pertence.
Poderão se inscrever os discentes da PUCPR bolsistas do ProUni com a bolsa em
utilização.

A eleição para escolha dos representantes docentes e discentes será realizada via
sistema eletrônico no período de 12 de outubro de 2016 até as 23:59h do dia 18 de
outubro de 2016 - que encaminhará e-mail aos participantes para a realização da
votação. Os membros docentes serão eleitos pelos docentes da PUCPR.
O resultado final será divulgado no dia 27 de outubro de 2016 no site
http://www.pucpr.br/siga/bolsas.php
Aluno, participe como candidato ou votando em seus colegas para a
representatividade do corpo discente na Comissão Local de Acompanhamento do
ProUni em sua Instituição de Ensino Superior.
Para quaisquer dúvidas, favor entrar em contato no telefone: 41 – 3271 1555.

