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EDITAL 01/2017- COLAP
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO PROUNI – COLAP
INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS AOS CARGOS DE REPRESENTANTES DA COLAP/FASURGS

A FASURGS faz saber que estão abertas, no período de 30/08/2017 a 08/09/2017 e no
horário de atendimento da recepção da IES, as inscrição para candidatos interessados em compor a
Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para Todos –
PROUNI.
Os membros da Comissão Local – COLAP exercem função não remunerada, sendo
considerada atividade de relevante interesse social.
A eleição ocorrerá no dia 12/09/2017 no saguão da IES, prédio B1, térreo das 9h ás 13h.
1. Dos representantes:
1.1 Um titular e um suplente para cada cargo:
Cargo
Total de vagas
Representante do Corpo Docente
02
Representante do corpo Discente
02
Representante da Sociedade Civil
02
2. Da duração da vigência:
A Comissão Local terá a vigência de dois anos a conta de 12 de setembro de 2017 até 12
setembro de 2019.
3. Das inscrições:
3.1 Poderá se inscrever:
a) Para representantes do corpo discentes o aluno da FASURGS que seja bolsista do
PROUNI;
b) Para representantes do corpo docente o professor em regime de dedicação mínima
de 20 horas ( vinte horas) semanais;
c) Para a sociedade civil qualquer cidadão maior de 18 anos que tenha interesse de
participar.
3.2 O candidato fará sua inscrição mediante a seguinte formalidade:
a) Preenchimento de requerimento de inscrição, especificando a representatividade
para o qual é candidato;
b) Seguindo o nominata da lista em anexo a este edital.
4. Do processo da eleição:
a) Os representantes do corpo docente e discente serão eleitos por seus pares;
b) A eleição ocorrerá no dia 12/09/2017 no saguão da IES, prédio B1, térreo das 9h
ás 13h.
c) O representante da sociedade civil será eleito mediante escolha da Comissão
Local, caso haja mais de um candidato;
d) O resultado final da eleição será divulgado no endereço: www.fasurgs.edu.br
Passo Fundo, 29 de agosto 2017.
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