ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COLAPS
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Local
de Acompanhamento e Controle Social
(COLAPS) - PROUNI da Faculdade
FUCAPE, realizada no dia três de mês de
julho do ano de dois mil e dezessete.

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 10h00min
horas, à Av. Fernando Ferrari, 1358, Boa Vista, Vitória (ES), reuniram-se os membros
da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) da Faculdade
Fucape, os senhores Aziz Xavier Beiruth (Representante do Corpo Docente), Ana Paula
Terra de Souza (Representante do Corpo Discente) Aline Josefe Leal (Representante do
PROUNI na IES) e Paula Antonela Vieira Pinto (Representante da Sociedade Civil).
Verificada a presença, constatou-se número legal para suas deliberações. A
coordenadora, no exercício de suas atribuições, determinou que fosse feita a leitura da
ordem do dia, que consta do seguinte teor: 1º) Aprovar o resultado da avaliação dos
documentos dos alunos aprovados na 2ª chamada do Processo Seletivo - 1º semestre
2017. Dando início à pauta do dia, a coordenadora leu o Edital Sesu Nº 53, de 17 de
Maio de 2017, referente ao Processo Seletivo.
Foram selecionados para a segunda chamada

quatro candidatos. Dos quatro pré-

selecionados, dois foram aprovados na comprovação das informações e dois foram
reprovados na comprovação das informações (não compareceram).
A comissão aprovou o resultado e depois disso, como ninguém desejou fazer uso da
palavra, a coordenadora suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta
ata, o que eu fiz, como secretária, em 01 (uma) via de igual teor em 02 laudas e, depois
de reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada pela coordenadora da
reunião, por mim, Aziz Xavier Beiruth_________________________________,
coordenador, e por todos os demais presentes.
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Vitória (ES), 03 de julho de 2017.
Componentes da COLAPS presentes na Reunião
Aziz Xavier Beiruth

__________________________________

Aline Josefe Leal

__________________________________

Ana Paula Terra de Souza

___________________________________

Paula Antonela Vieira Pinto

___________________________________
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