
                         

 

 

 

     UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social 
 

 

 

COMUNICADO PARA REUNIÃO 

 Primeira Reunião do ano de 2013/1 das COLAP’s (Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social do Prouni) 

 

 Mandato de Outubro de 2012 a Outubro de 2014 

 

Comunicamos que acontecerá a reunião da COLAP (Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social do Prouni)  em cada Campus da AEE -  

Associação Educativa Evangélica de Anápolis com os membros da Colap  para 

posicionamento do Processo Seletivo do Prouni referente ao 1º semestre de 2013 e 

outras providências, segue abaixo o calendário e pauta: 

 

Centro Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA 

 

No dia 18/02/2013 as 10h00 em primeira chamada e as 10h15 em segunda chamada, no 

departamento UniSOCIAL sala da coordenação do PROUNI sala nº 114, bloco B 

Corredor térreo “ao lado do depart. Financeiro” . 

 

FACULDADE RAÍZES 

 

No dia 18/02/2013 às 16h00 em primeira chamada e as 16h15 em segunda chamada  na 

sala de reuniões do curso de Direito  (sala do Dr. Jessé)  faculdade Raizes. 

 

Centro Universitário de Anápolis- Campus de Ceres-Go:  
 

No dia 21/02/2013(quinta-feira) as 14h00 em primeira chamada e as 14h15 em segunda 

chamada na Associação Educativa Evangélica de Anápolis AEE campos de Ceres, na 

sala de reuniões do curso de Direito – prédio central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA-FACEG 

 

No dia 21/02/2013 (quinta-feira) às 17h00 em primeira chamada e as 17h15 em segunda 

chamada na sala de reuniões da diretoria financeira prédio central da Faculdade 

Evangélica de Goianésia. 

 

 Segue a pauta da reunião em cada local: 

 

Pauta - prevista 
1º Abertura; 

2º Apresentação dos membros da Colap; 

3º Justificativa de ausência dos membros da Comissão; 

4º Apresentação das atividades que envolveram as etapas processo do ProUni 2013/1 

(Estruturação de cada cronograma para  entrevistas, checagem de relação de 

documentos, total de candidatos por curso); 

6º Outras providencias sugeridas no momento da reunião; 

7º Encerramento 

 

 

Wander Lúcio Braga e Sousa. 

 Representante  do Prouni/Colap 

 


