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EDITAL DF Nº 01, DE 16 DE JANEIRO DE 2020 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DE 

DOCENTE, DISCENTE E MEMBRO DA 

SOCIEDADE CIVIL PARA ELEIÇÃO DA 

COMISSÃO LOCAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO PROGRAMA 

UNIVERSIDADE PARA TODOS – 

PROUNI, PARA O MANDATO  

2020/2021.  

A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TOLEDO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.318.018/0001-24, localizada na Praça Raul Furquim, 09, Vila Furquim, na cidade de 

Presidente Prudente, Estado de São Paulo, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, neste ato 

representada por sua Diretora Financeira, MARIA DO CARMO DE TOLEDO 

PENNACCHI, RG.nº 10.288.050-5, de acordo com a Portaria MEC nº 1.132 de 2 de 

dezembro de 2009, que dispõe sobre a instituição das Comissões Locais de 

Acompanhamento e Controle Social do Prouni – COLAPs, tornam públicos os 

procedimentos relativos à eleição da COLAP. 

 
1. DA FINALIDADE DA COLAP 

É um órgão colegiado, de natureza consultiva instituído em cada Instituição de 

Ensino Superior - IES participante do Prouni, com função preponderante de 

acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação local do Programa 

Universidade para Todos Prouni nas IES, devendo promover também a articulação entre 

a CONAP e a comunidade acadêmica das IES participantes do programa, com vistas ao 

seu constante aperfeiçoamento. 

2. DA COMPETÊNCIA DA COLAP 

 

2.1 Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do 

Prouni nas Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do Programa; 

 

2.2 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; 

 

2.3 Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do Prouni; 

 

2.4 Fornecer informações sobre o Prouni à CONAP. 
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3. DA COMPOSIÇÃO DA COLAP 

3.1 1 (um) representante do corpo discente das instituições privadas de ensino 

superior, que deve ser bolsista Prouni; 

 

3.2 1 (um) representante do corpo docente das instituições privadas de ensino 

superior, que deve ser professor em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas 

semanais; 

3.3 1 (um) representante da direção das instituições privadas de ensino superior, que 

deve ser o coordenador ou um dos representantes do Prouni na IES; e 

3.4 1 (um) representante da sociedade civil. 

3.5 Haverá um suplente para cada membro titular, que o substituirá nos casos de 

ausência justificada.  

3.6 Os membros da COLAP da Faculdade exercem funções não remuneradas, 

considerada atividade de relevante interesse social. 

3.7 Pelo fato de ainda não haver alunos bolsistas do PROUNI na Toledo Prudente, 

nesta primeira eleição não será exigida esta condição do candidato, porém, o mesmo 

deverá estar regularmente matriculado no 1° semestre de 2020 no período de 

inscrição. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Poderão se inscrever:  

 

I. Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Toledo 

Prudente no primeiro semestre de 2020; 

II. Professores em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais; e 

III. Representantes da sociedade civil. 

4.2 As inscrições estarão abertas no período de 17/01/2020 a 23/01/2020. 

4.3 O processo de inscrição será realizado na Controladoria da IES, com 

preenchimento da Ficha de Inscrição. 

5. DA DIVULGAÇÃO 

5.1 A abertura das inscrições será divulgada no dia 17/01/2020, no endereço 

eletrônico e em locais de grande circulação de alunos. 
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6. DA ELEIÇÃO DO TITULAR E SUPLENTE 

6.1 A eleição dos representantes do corpo docente e discente ocorrerá no período de 

24/01/2020 à 25/01/2020. 

 

6.2 Será eleito titular o candidato mais votado, sendo o suplente, o segundo candidato 

com maior número de votos. 

 

6.3 Após a decisão final, será lavrada ata que será assinada por todos os presentes. 

 

7. DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA  

SOCIEDADE CIVIL 

 

7.1. O representante da sociedade civil será escolhido entre os candidatos indicados 

por organizações desta natureza, mediante eleição ou acordo entre elas, cujo resultado 

será comunicado por escrito ao coordenador da Comissão Local até o dia 25 de janeiro 

de 2020. 

 

7.2 No caso de inviabilidade da condução do processo eleitoral por parte das entidades 

previstas, caberá à Comissão Local coordenar o processo de escolha. 

 

8. DA APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

8.1 O resultado da votação será divulgado no dia 28 de janeiro de 2020. 

 

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora Financeira da Associação 

Educacional Toledo. 

 

Presidente Prudente, 16 de janeiro de 2020 

 

 

Maria do Carmo de Toledo Pennacchi 

DIRETORA FINANCEIRA 

 


