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Ata de Reunião da COLAP - Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do

Programa Universidade Para Todos-PROUNI

Aos dias 05(cinco dias) do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às dezesseis horas,

nesta cidade de Marília, estado de São Paulo, na sala de reuniões da Reitoria da UNIMAR-

Unlversidade de Marília, situada no Bloco I da Universidade, atendendo a convocação da Sra.

Fernanda Mesquita Serva para a reunião ordinária da COLAP, reuniram-se o Representante do

Corpo Discente Filipe Colombo, Representante do Corpo Docente Lara Cristina Casadei Ubeda,

Representante da lES Sra. Fernanda Mesquita Serva, Supervisora do DAE e Suplente da

Representante da lES, Maria Cristina Teixeira da Silva Colombo e o Pró-Reitor Administrativo e

Coordenador do Prouni da Universidade de Marília, Marco Antonio Teixeira para discutirem

assuntos relacionados à elaboração do relatório do Processo Seletivo do PROUNI 2019/1. Em

seguida, iniciaram os trabalhos sobre o relatório circunstanciado do processo seletivo do PROUNI

2019/1 e Marco Antônio relatou que a Universidade de Marília-UNIMAR aderiu ao Programa

Universidade Para Todos - PROUNI para o 1° semestre de 2019, disponibilizando 237 vagas,

sendo 128 vagas para bolsas parciais de 50% e 109 de bolsa integrais e desse total a instituição

tinha obrigatoriedade de oferta somente de 62 bolsas (ofertou 47 bolsas integrais adicionais e 128

parciais adicionais). Ao final do processo foram ocupadas 100 vagas parciais e 104 integrais,

totalizando 204 vagas preenchidas. Abaixo descrição e quadro demonstrativo por curso de todas

as etapas do Processo Seletivo PROUNI (1® Chamada, 2® Chamada, Lista de Espera e Vagas

Remanescentes).

ADMINISTRAÇÃO: concessão de bolsa Prouni: Foram ofertadas 13 bolsas, sendo 8 parcials(

50%) e 5 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para

- Janaina Pinheiro Gonçaiez foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral e reprovada,

pois possuía vínculo com instituição pública e não apresentou o documento comprobatório de

cancelamento do vínculo.

- André Martins Nascimento, Rafael Portilho Pontes, Daniel de Souza Júnior e Giovana Moreira

dos Santos foram aprovados na 1® chamada a uma bolsa integral e o ingresso de todos foi via

Prouni.

- Os candidatos, Nicolas Leandro da Silva Costa e Pameia Guerra Machado, pré-selecionados na

1® chamada, a uma bolsa parcial, foram aprovados 4 já eramr^sos acadêmicos, ingressam©
em 2019/1 através do vestibular. ^ ^
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- Os candidatos Leticia Molari do Rego e Arilelle Evaristo Santos foram aprovados na V chamada

a uma bolsa parcial e o ingresso foi via Prouni, mas Leticia encerrou sua bolsa, após

encerramento do processo seletivo no sistema.

- Os candidatos pré-selecionados a uma bolsa parcial na 1® chamada, Adelmo Mariano Neto,

Igor Jacob Pandolf Oller, Rafaela Zanellatti Moraes e Fábio Oliveira de Souza foram reprovados

por não comparecimento.

- O candidato Lucas de Souza Nunes, pré-selecionado na 2® chamada a uma bolsa integral, foi

reprovado por não comparecimento.

- Gabrieile Martinez dos Santos foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa parcial e seu ingresso

foi via Prouni.

- Os candidatos Douglas Augusto Perogil, Thiago Domingues de Oliveira e Adriele Ruy da Silva

foram pré-selecionados na 2® chamada a uma bolsa parcial, mas reprovados por não

comparecimento.

- Gabriela Ribeiro dos Santos foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral, seu ingresso

foi via Prouni.

- Os candidatos Laissa Pezenato Cruz e Thays Morais Pereira Píeres foram pré-selecionados na

Lista de Espera a uma bolsa parcial, foram aprovados e já eram nossos acadêmicos,

ingressantes em 2019/1 e 2018/1, respectivamente, através do vestibular.

- O candidato Bruno Igor dos Santos se inscreveu na vaga remanescente e foi aprovado à uma

bolsa parcial, já era nosso aluno ingressante através do vestibular em 2019/1.

- O candidato William Silva Lagar se inscreveu na vaga remanescente para o curso de

Pedagogia, a uma bolsa integral, foi aprovado e solicitou transferência para o curso de

Administração, onde já era nosso aluno ingressante através do vestibular em 2019/1.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

* Leticia foi aprovac

OFERTADAS 2® LISTA VAGAS NÃO

CHAMADA CHAMADA ESPERA REMANESCENTES PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

8 5 4* 4 1 0 2 1 1
.j **

1 0

a na 1® chamada a uma

matrícula e encerramento da bolsa Prouni, após término/do^oc^so seletivo f rouni 2019/1.
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** 1 bolsa adicional integral, vinda através de transferência, do curso de Pedagogia.

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: Foram ofertadas 11 bolsas, sendo 6

parciais(50%) e 5 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Lucas Dias Cecilio da Silva foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral, mas cancelou

sua matrícula, pois foi pré-selecionado na 2° chamada em outra opção de sua escolha, em outra

lES.

- Caio Ananias Alves foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral, mas optou por cancelar

sua matrícula e assinar nova concessão Prouni, na 2® chamada, para o curso de Engenharia

Elétrica.

- Lucas Divino Alves foi aprovado na V chamada a uma bolsa integral e já era nosso aluno,

ingressante via vestibular em 2019/1.

-  Isabela Lauene dos Santos e Thiago Henrique Fabbro Ribeiro foram pré-selecionados na 1^

chamada a uma bolsa integral, mas reprovados por não comparecimento.

- Vinícius Cordeiro Zuppa, Bruno Henrique Albuquerque Dias, Gabriel Matheus Bernardo da Silva

e Vinícius André de Campos foram pré-selecionados na 1^ chamada a uma bolsa parcial, mas

reprovados por não comparecimento.

- Matheus Menezes Issanu Shimoyama foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa parcial.

- André Luiz Moreira da Palma foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa parcial, mas a mesma foi

cancelada automaticamente, pois foi pré-selecionado na 2® chamada à uma bolsa integral.

- Ana Paula Aguiar de Souza foi aprovada na entrevista da 2® chamada a uma bolsa integral e já

era nossa aluna, ingressante via vestibular.

- Gabriel VIctor Donega Raimundo foi aprovado na 2® chamada a uma bolsa parcial.

- Gustavo Passos Genari, Leonardo Manoel Batista Betetto e Gabriel da Silva Nunes Molinos

foram pré-selecionados a uma bolsa parcial na 2® chamada, mas foram reprovados por não

comparecimento.

- Yasmin Cristina Lopes Carreira foi aprovada na lèsa a uma bolsa integrdy

Aveiida Hjyinoí.íisyFíic», ICÜICympiriLinMfíáâbCEP: I7i>25-5üí! - fsteriWSP | Fa»?(14i2iC&4íXS ratewiingiiriinnf !* víwwijiínBriJf



COLAP

UNIVERSIDADE DE MARiUA

- Samuel Vinícius Almeida e Claiton Cardoso da Silva foram aprovados na lista de espera a uma

bolsa parcial e já eram nossos alunos, ingressantes via transferência e via vestibular,

respectivamente.

- Gássio da Silva Braga foi aprovado na vaga remanescente a uma bolsa parcial e já era nosso

aluno, ingressante via vestibular.

- Nathan Oliveira Mendonça foi aprovado na vaga remanescente, a uma bolsa parcial e já era

nosso aluno, ingressante via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS 2® LISTA VAGAS NÃO

CHAMADA CHAMADA ESPERA REMAMESCENTES PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 5 2* 3** 1 2 2 1 2 0 0 1

*1 bolsa parcia da 1® chamada encerrada, pois o mesmo aluno, foi contemplado na 2® chamada a

uma bolsa integral.

** 2 bolsas integrais da 1^ chamada encerradas, um aluno optou pela seleção na 2® chamada, em

outra lES e o outro, por se matricular em outro curso {Eng. Elétrica), que era sua primeira opção,

aqui mesmo na Unimar.

ARQUITETURA E URBANISMO: Foram ofertadas 13 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 7

integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Luara de Oliveira Golim, Victoria Stephanie Almeida de Sousa, Karina Pratis Rocha, Natalia lani

Oliveira e Maria Julia Gomes de Sá Marques foram aprovados na 1® chamada a uma bolsa

integral e todos ingressantes via Prouni na UNIMAR.

- Marcos Antonio Rodrigues Filho foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral e já era aluno

ingressante, via vestibular.

- Francieli dos Santos Moreira Lima foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral, mas

reprovada por não comparecimento.

- Ana Beatriz Nabas dos Santos e JaquettrTe--TQtti de Oliveira foram pré-selecionadas na 1®

chamada a uma bolsa Parcial, mas foram reprovadas por não comparej^ento.
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- Silvia Cristina Ventura Ferreira e Camilia Elydia Eleodoro dos Santos foram aprovadas na 1^

chamada a uma bolsa parcial e já eram nossas alunas, ingressantes via vestibular.

- Julia Oliveira Matoso foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa parcial, mas reprovada na

comprovação de informações.

- Murilo Santos foi aprovado na V chamada a uma bolsa parcial e já era nosso aluno, ingressante

via vestibular.

- Bruna Cecilia Fernandes Pavanini foi pré-selecionada a uma bolsa integral na 2® chamada, mas

reprovada por não comparecimento.

- Gabriele Almeida Mori e Giuiia de Souza Gonçalves foram aprovadas na 2® chamada a uma

bolsa parcial e já eram nossa alunas, ingressantes via vestibular.

- Edson Takeo Neves Tsutsumi foi pré-selecionado na 2® chamada a uma bolsa parcial, mas

reprovado na comprovação de informações.

- Leonardo Camilo da Silva foi aprovado na lista de espera a uma bolsa integral e já era nosso

aluno, ingressante via vestibular.

- Matheus Leite Gaivão foi aprovado na lista de espera a uma bolsa parcial e já era nosso aluno,

ingressante via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS 1® 2^ LISTA VAGAS NAO

CHAMADA CHAMADA ESPERA REMANESCENTES PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 7 3 6 2 0 1 1 0 0 0 0

BIOMEDICINA: Foram ofertadas 11 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 5 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Emily Yamassaki Silva foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa integral.

- Leticia Namie Nagaishi Silva, Mayumi Fernandes Kuronuma e Karla Martinucho Godeguezi,

foram pré-selecionados na 1® chamada a uma bolsa integral, mas foram reprovados por não

comparecimento.

- Giovana Pissin Alves foi pré-selecionada na 1

na comprovação de informações.

a bolsa integral, mas foi reprç(^da
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- Larissa Ignácio da Silva, Elien Carvalho Teixeira e Laís Ayako Matsuda foram aprovados na 1®

chamada a uma bolsa parcial e já eram nossos alunos, ingressantes via vestibular.

Leticia Aliceda Rossi, Felipe Pereira de Aguiar e Ana Flavia de Oliveira foram pré-selecionados na

2^ chamada a uma bolsa parcial, mas foram reprovados por não comparecimento.

- Erica Souza de Oliveira foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa integral.

- Matheus Dias de Souza e Thainara Pereira da Silva Sampaio foram aprovados na 2® chamada a

uma bolsa integral e já eram alunos ingressantes via vestibular em 2018/1 e possuíam bolsa

parcial do Prouni.

-  larissa Ignacio da Silva foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa integral, mas foi

reprovada na comprovação de informações.

_ Aline Martins dos Reis e Eduarda dos Santos foram aprovadas na 2® chamada a uma bolsa

parcial e já eram nossas alunas, ingressantes via vestibular.

- Maria Carvalho Beilini foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa parcial e foi reprovada

por não comparecimento.

- Arthur Vinicius Vaz Menabo foi aprovado na lista de espera a uma bolsa integral.

- Caroline Taiane de Souza Rodrigues foi aprovada na lista de espera a uma bolsa parcial e já era

nossa aluna ingressante via vestibular.

- A candidata Yohana Barzon se inscreveu na vaga remanescente para o curso de Psicologia, a

uma bolsa parcial, foi aprovada e solicitou transferência para o curso de Biomedicina, onde já era

nosso aluna ingressante através do vestibular em 2019/1, mas já cancelou sua bolsa e sua

matrícula.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS

CHAMADA CHA

ga

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 5 3 1 2 3 1 1 r 0 0 0

Vohana conseguiu a bolsa parcial na vaga remanescente e cancelou a matrícula e solicitou

encerramento de sua bolsa, após o encerramento do processo seletivo Prouni 2019/1.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS: Foram ofertadas (II bolsas^ sBodo 6 parciais

(im%).

to%) e 5 integrais
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Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Geovanna Buzzo Mourao, Lara de Aquino Gomes, Guilherme da Mota Ciciliato e Lucas

Resende Rodrigues Souza foram aprovados na chamada a uma bolsa integral, todos

Ingressantes pelo Prouni.

- Maria Fernanda Justi foi pré-selecionada na 1® chamada e foi reprovada por não

comparecimento.

- David Denardi foi pré-selecionado na 1® chamada a uma bolsa parcial e foi reprovado na

comprovação de informações.

- Leonardo Basalobre Marcato, Gabriele Ribeiro dos Santos, Pedro Augusto Sacheti, Everíon dos

Santos Francisco e Alan Felipe da Silva Raimundo Rocha foram pré-selecionados na 1® chamada

a uma bolsa parcial e foram reprovados por não comparecimento.

- Mariana de Souza foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa integral, mas foi reprovada

por não comparecimento.

- Amanda Ramos Pires foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa parcial, ingresso via Prouni.

- Amanda de Rezende, Fábio Oliveira de Souza, Thiago Augusto Guerino Sgarbi, Thamiris de

Oliveira Santos e Aline de Rezende foram pré-selecionados na 2® chamada a uma bolsa parcial,

mas reprovados por não comparecimento.

- Maria Gabriela da Silva Teixeira foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral, mas

desistiu da vaga por incompatibilidade com o curso e Gabriel dos Santos Chaves foi aprovado a

essa vaga integral e já era nosso aluno, ingressante via vestibular.

- Dyene Kevelien Pinheiro da Silva, Isabeia Rodrigues de farias e Gustavo Henrique Lopes da

Silva foram aprovados na lista de espera a uma bolsa parcial, Dyene já era nossa aluna

ingressante via vestibular, Isabeia e Gustavo ingressaram via Prouni.

- Maria Luiza Valcazara Rodrigues e Roseli de Souza foram aprovados na vaga remanescente a

uma bolsa parcial e já eram nossas alunas, ingressantes via ENEM e vestibular, respectivamente.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS V

CHAMADA CHA

2^

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%^-400% 50% 100% 50% loow
6 5 0 4 1 0 3/ 1 (V 2 0 0 ov^
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PUBLICIDADE E PROPAGANDA; Foram ofertadas 8 bolsas, sendo 4 parciais(50%) e 4

integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Lucas Vinicius dos Santos Evaristo foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral e já era

nosso aluno, ingressante via vestibular.

- Alexandre Henrique Eugênio e Thiago Luiz Garcia Ausechi foram aprovados na chamada a

uma bolsa integral e seus ingressos foram através do Prouni.

- Ana Paula Matos Eugênio foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral, mas foi

reprovada por não comparecimento.

- Aline Garcia Leal foi aprovada na 1^ chamada a uma bolsa parcial, ingressou através do Prouni,

mas cancelou sua matrícula e encerrou sua bolsa, por não ter condições de pagar o valor

residual.

- Pedro Lucas Dezzotti Alves e Fernando Augusto de Lima foram aprovados na 1® chamada a

uma bolsa parcial e já eram nosso alunos, ingressantes via vestibular.

- Ana Julia Cabral de Oliveira foi pré-selecionado na 1^ chamada a uma bolsa parcial, mas

reprovada por não comparecimento.

- Aline de Marcelo Prata Nascimento foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa integral, seu

ingresso foi através do Prouni.

- Ana Beatriz Muraoka Tahara foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa parcial e já era nossa

aluna, ingressante via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS 1® 2® LISTA VAGAS NÃO

CHAMADA CHAMADA ESPERA REMANESCENTES PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

4 4 3* 3 1 1 0 0 0 0 1 0

*Aline Garcial Leal foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa parcial, mas não chegou a concluir

sua matrícula, portanto sua bolsa foi encerrará, apos^^ja=^nclusão do processo seletivo Prouni
2019/1. ^

DIREITO: Foram ofertadas 20 bolsas, sendo 10 parciais(50%) e 10 integras' 100%).
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Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Marcella Dellaqua Vieira e Ana Julia Felisberto Santana Andrade foram pré-selecionadas na

chamada a uma bolsa integral, mas foram reprovadas na comprovação de informações.

- Felipe Nunes Nogueira Braz, Gabriel Andrade de Moura Ayres e Henrique Gonçalves dos

Santos foram aprovados na 1® chamada a uma bolsa integral, o ingresso foi através do Prouni.

- Amanda Sanches Vilela e Augusto de Oliveira Possatti foram pré-selecionados na 1® chamada a

uma bolsa integral, mas foram reprovados por não comparecimento.

- Fernanda Veiga de Magalhães e Lais Fernanda Vieira Barboza foram aprovadas na 1® chamada

a uma bolsa integral, tendo a primeira o ingresso através do prouni e a outra, já nossa aluna

ingressante, via vestibular.

- André Braide Mascarenhas foi pré-selecionado na 1® chamada a uma bolsa integral e reprovada

por não comparecimento.

- Ana Beatriz Nunes Eurinidio e Juliana Neves de Lima foram aprovadas na 1® chamada a uma

bolsa parcial e já eram nossas alunas, ingressantes via vestibular.

- Mateus Pereira de Almeida, Vinicius Feliciano Soato, Rafael Casagrande Silva, Júlio César

Rodrigues Gomes dos Santos, Renato Henrique dos Santos Camargo, Fernanda Guimarães

Coutinho e Laureane Foizer Marcai foram pré-selecionados na 2® chamada a uma bolsa parcial,

mas reprovados por não comparecimento.

- Rafaela de Lima Noronha foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa parcial, já era nossa aluna

ingressante via vestibular e na 2® chamada foi pré-selecionada e aprovada a uma vaga integral.

- Giovana Eduarda Costa foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa integral, ingressou na

UNIMAR via Prouni.

- Jessica Marques dos Santos, Lara Prates Ferreira e Ana Beatriz dos Santos Silva foram pré-

selecionados na 2® chamada a uma bolsa integral, mas reprovadas por não comparecimento.

- Eric Alencar Suzart Pereira, Isabeía Regina dos Santos, Taynara Pereira dos Santos Arruda,

Alexandre Teixeira de Barros, Yuri Omae Carmihoata Mariana Lúcia Primo Martins e Camila

Milena dos Santos Elias foram pré-selecionqdos na 2® pl^gmada a uma bolsa parcial, i;^^_s

reprovados por não comparecimento.

A.«3i;i:;ülV:jiv:3MizíyF»ict lUülCsníMSl.Irtií-fslioCEP: 17.525-9Cí-MífftVSP ] FaJBiMj^lOS-iOCO EaiBCangJjurriaJx wwWArámarJjf
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- Quezia Leticia da Silva foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral e já era nossa aluna,

ingressante via vestibular.

- Rafaeia Tenório e Leticia Samara da Silva foram aprovadas na lista de espera a uma bolsa

integral e seu ingresso foi via Prouni.

- Natalia de Souza Rosa, Maynne Souza Ferraz e Giovana Luiza Soares de Oliveira foram

aprovados na lista de espera a uma bolsa parcial e já eram nossos alunos, ingressantes via

vestibular.

- Bianca Nicoli de Moura Pires, Gabriela Pires Pereira, Guilherme Guerrero da Silva, Larissa

Raiane Prestes Souza e Lucas dos Santos foram aprovados a uma bolsa parcial na vaga

remanescente, sendo que quatro alunos já eram ingressantes via vestibular e somente 1

ingresso, via Prouni.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS

CHAMADA CHA

2a

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

ÃO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

10 10 3* 5 0 2 3 3 5 0 0 0

*A candidata Rafaeia, foi aprovada  na 1 ® chamada a uma bolsa parcial e na 2® chamada

aprovada a uma bolsa integral, sendo cancelada automaticamente a concessão de 50%.

EDUCAÇÃO FÍSICA: Foram ofertadas 10 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 4 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Davi da Silva Cordeiro foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral e já era nosso aluno,

ingressante via vestibular.

Matheus de Azevedo Puerta, Fernanda Beatriz de Jesus Marques e Eliane Silva Ferreira foram

aprovados na 1® chamada a uma bolsa integral e o ingresso foi via Prouni.

' Igor Alves Porfiro e Marcos Augusto Custodio dos Santos foram aprovados na 1® chamada a

uma bolsa parcial e o ingresso foi via Prouni.

- Bruna Andrade Lima da Silva foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa parcial e já era nossa

aluna ingressante via vestibular.

- Jonathan Campos Elias, Mateus da Silva Pessoa ê^^abrieíi^afe^aula Braga Costa foram pré-
selecionados na 1^ chamada a uma bolsa parcial, maWeproKaobs-ptíf não compar^mento.
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- Elivelton Paulino de Mesquita foi aprovado na 2® chamada a uma bolsa parcial e seu ingresso foi

via Prouni.

- Daniel Vitor de Oliveira Nascimento e Kalll Pompeu da Cunha Santos foram pré-selecionados na

2® chamada a uma bolsa parcial e reprovados por não comparecimento.

- Vinicius da Silva de Andrade foi aprovado na lista de espera à uma bolsa parcial e já era nosso

aluno ingressante via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS

CHA

1®

MADA CHA

2®

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 4 3 4 1 0 1 0 1 0 1 0

ENFERMAGEri/l: Foram ofertadas 11 bolsas, send0 6 parciais(50%) e 5 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Gabriela de Castro, Giovanna Ortega Camilo e Nayara Vieira Serrano foram pré-selecionados

na 1® chamada a uma bolsa integral e seus ingressos foram via Prouni.

- Grazieli Cristina Ramiro e Gabriela Cristina Amador de Oliveira foram pré-selecionados na 1®

chamada a uma bolsa integral e foram reprovados por não comparecimento.

- Isabela de Sa Serafim e Laura Karen da Silva de Lima foram aprovadas na 1® chamada a uma

bolsa parcial, sendo que uma o ingresso foi via Prouni e outra já era nossa aluna, com ingresso

via vestibular.

- Giovana Cyntia Azevedo dos Santos, Giovana Rodrigues Zavanelli, Pollyana Fravetto de

Oliveira e Jaqueline Calixto Canin foram pré-selecionados na 1® chamada a uma bolsa parcial,

mas reprovados por não comparecimento.

- Maria Eduarda Elid Perceguini foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa integral, mas

reprovada na comprovação de informações.

- Victor Hugo Marcai de Souza foi pré-selecionado na 2® chamada a uma bolsa integral, mas

reprovado por não comparecimento.

- Vinicius Jose Gonçalves foi aprovado na

Prouni.

uma bolsa parcial e seu ingresso foi^a

1(X>1Ci*f^usU'á>SR3artoCff^17.525-9K!-fAílí*'&P [ Fi3)a(14í21ül>4CÜÜ £<Tlacw!*®.n«raÍ3r \>tmtAXin>acis-
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- Gabriele Rodrigues Silvestre, Julia Emiíiana de Souza e Isabella Lemes Santos foram, pré-

selecionados na 2^ chamada a uma bolsa parcial, mas reprovados por não comparecimento.

- José Augusto Cardoso da Conceição e Jennifer Vitoria Guilherme foram aprovados na lista de

espera a uma bolsa integral e já eram nosso alunos, ingressantes via vestibular.

- Igor Jose Moreira, Maycon de Oliveira Macedo e Maria Olivia Miranda Silva foram aprovados na

lista de espera a uma bolsa parcial e já eram nossos alunos, ingressantes via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

■m

OFERTADAS
CHA

1®
MADA

1

CHA
2®
VIADA

LISTA
ESPERA

VAGAS
REMANESCENTES

N
PREEN

AO
CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 5 2 3 1 0 3 2 0 0 0 0

AGRC NOMIA: Foram ofertac as 10 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 4 integrais(1 00%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- João Gabriel de Oliveira Neves foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral, seu ingresso

foi via Prouni.

- Alan Bordim de Oliveira, Pedro Stolf Bortolazzo e Maria Clara Araújo foram pré-selecionados na

1® chamada a uma bolsa integral, mas reprovados por não comparecimento.

- Ingrid Caroline Viliaiba Batista foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa parcial, seu ingresso foi
via Prouni.

- Renata Souza Ferri, Bruno Samuel de Camargo Cardoso, Maurício Rodrigues, Bianca Nicoli de

Moura Pires e Gabriele Martinez dos Santos foram pré-selecionados na 1® chamda a uma bolsa

parcial, mas reprovados por não comparecimento.

- Gabriele Caroline Migoranca e Bruno Luiz Martelo foram pré-selecionados na 2® chamada a
uma bolsa integral e reprovados por não comparecimento.

- Yngrethy Almeida dos Santos foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa integral e seu ingresso
foi via Prouni.

- Vitor Caires Soares, Gabriel Antonio Coareli XávíèrTViqicius Norberto de Oliveira, Lucas Fabriclo
de Oliveira Ramos e Lucas Pereira da Silva pi/é-selecioç^d^ na 2® chamada a uj^ bolsa parcial,
foram reprovados por não comparecimento.

^ 1 Pç!i<iíW'!210&4aX) wmw.irónarJw
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- Sabrina Gomes Dias e Vitoria Carolina Inácio Sobreira de Andrade foram aprovados na lista de

espera a uma bolsa integral, ingresso via Prouni.

- Bruno Cordeiro de Souza foi aprovado na vaga remanescente a uma bolsa parcial e já era

nosso aluno, ingressante via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS 1^
2a LISTA VAGAS NÃO

CHAMADA CHAMADA ESPERA REMANESCENTES PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 4 1  1 0 1 0 2 1 0 4 0

ENGENHARIA CIVIL: Foram ofertadas 11 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 5 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Caique Roldão da Silva, Lucas Gabriel Rodrigues Marcante, Isadora Marques Perobelli Alves e

Anderson Guilherme Soares foram aprovados na V chamada a uma bolsa integral e todos

ingressaram através do Prouni.

- Beatriz da Silva de Oliveira foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral, mas foi

reprovada por não comparecimento.

- Ana Claudia da Silva Dale Vedove e Caio Henrique Andriussi da Silva foram aprovados na 1®

chamada a uma bolsa parcial e a Ana já era nossa aluna, ingressante via vestibular e o Caio

ingressou via Prouni.

- Leonardo Henrique Coelho de Arruda, Elter Júnior Lenzi Lima, Caue Geraldo Luiz e Leandro

Lopes Amorim foram pré-selecionados na 1® chamada a uma bolsa parcial, mas foram

reprovados por não comparecimento.

- Elter Júnior Lenzi Lima foi pré-selecionado na 2^ chamada a uma bolsa integral, mas foi

reprovado por não comparecimento.

- João Marcos Feliciano Mattos e Vinícius Nunes Paes foram aprovados na 2® chamada a uma

bolsa parcial e respectivamente, um já era nosso aluno, ingressante via vestibular e outro via

Prouni.

- Stephanie de Oliveira Silva e Ana Julia Coelho-de^ndrade foram pré-selecionados

chamada a uma bolsa parcial, mas foram reprovados por na6>comparecimento.

2®

ÂvBiste:f%5j«*)^4^FtiaipmCHn;usUrir«sSáttoCS>l7.52&-S0;-tiíferfev^ ! FantJil-Si^lOíMOOO litocni^^ijr víWíAiàtarijr
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- Nathalia Rodrigues Peres foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral e já era nossa

aluna, ingressante via vestibular.

- Ronaldo Júnior Costa da Silva e Vinícius Oliveira Santana foram aprovados na vaga

remanescente a uma bolsa parcial e já eram nossos alunos, ingressantes via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS

CHAMADA CHA

2®

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

ÂO
CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 5 2 4 2 0 0 1 2 0 0 0

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO M ECÂNICA: Foram ofertadas 9 bolsas, sendo 6 parcials(50%) e

3 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Danilo de Abreu Araújo e Adriel Carlos Gomes da Silva foram aprovados na 1® chamada a uma

bolsa integral e são Ingressante via Prouni.

- Arthur Guilherme Ribeiro de Oliveira foi aprovado na 1^ chamada a uma bolsa integral, seu

ingresso foi via Prouni, mas em maio, solicitou encerramento da bolsa e cancelamento de sua

matricula.

- Matheus Costalonga , Lucas de Sa Vermelho e Willie do Vale da Silva foram aprovados na 1®

chamada a uma bolsa parcial e o Matheus ingressou via prouni e os outros via vestibular, já eram

alunos matriculados na Unimar.

- Aline Raquel de Oliveira, Lucas Baldo Cardoso e Leonardo Manoel Batista Betetto foram pré-

seiecionados na 1® chamada a uma bolsa parcial, mas foram reprovados por não

comparecimento.

- Pedro Afonso Azevedo Cremonine, Jonathan Leandro Rodrigues Aguiar e Rinaldo Jose da Silva

Filho foram pré-selecionados na 2® chamada a uma bolsa parcial e foram reprovados por não

comparecimento.

- Dionathan José Soares Rebolhedo foi aprovado na lista de espera a uma bolsa integral e seu

ingresso foi via Prouni.

Portanto a situação do processo seletivo wouni final de maio, ficou^ssa maneira:
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OFERTADAS

CHA

1^

MADA CHA

2^

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 3 3 3 0 0 0 1 0 0 3 0

ENGENHARIA ELETRICA: Foram ofertadas 10 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 4

integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- lança Moraes Silva de Jesus foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral, mas foi

reprovada por não comparecimento.

- Lucas de Oliveira Garcia Leite foi pré-selecionado na 1^ chamada a uma bolsa integral, mas foi

reprovado na comprovação de informações.

- João Victor Mazetti Borges foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral, já era nosso

aluno, ingressante em 2017, pelo Prouni, bolsa parcial.

- César Henrique Vasco foi aprovado na 1^ chamada a uma bolsa integral e ingressou via Prouni,

pois já era nosso aluno, mas estava como desistente.

- Matheus Vitoratto Gabrigna e Jaqueline da Silva Nascimento foram aprovados na 1® chamada a

uma bolsa parcial ejá eram nossos alunos, ingressantes via vestibular.

- Paulo Ryan Nascimento Silva, Guilherme Berto Dourado, Christian Gabriel de Almeida Santos e

Matheus Furtado da Silva foram pré-selecionados na 1® chamada, mas reprovados por não

comparecimento.

- Thiago Henrique Fabbro Ribeiro e Caio Ananias Alves foram aprovados na 2^ chamada a uma

bolsa integral e o ingresso foi via Prouni.

- Leandro de Oliveira Miranda, Elton Andrade de Lima, Guilherme Cruz de Lira e Lucas Roberto

Santos da Silva foram pré-selecionados na 2® chamada a uma bolsa Parcial, mas foram

reprovados por não comparecimento.

- Bianca Bonfim de Paula foi aprovada na lista de espera a uma bolsa Parcial e seu Ingresso foi

via Prouni.

Os I
Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira':
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OFERTADAS 1^

CHAMADA CHA

2®

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

NAO

PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 4 2 2 0 2 1 0 0 0 3 0

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Deborah Cristina Nunes, Isabela Amaral Prado e Fernanda Santos da Costa foram aprovadas

na 1® chamada a uma bolsa integral e o ingresso foi via Prouni.

- Noemi de Jesus Leite Silva foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral, mas

reprovada por não comparecimento.

- Laura Sesca Montezzi foi aprovada na V chamada a uma bolsa integral e já era nossa aluna

ingressante via Prouni desde 2018/1 com bolsa parcial.

- Gabriela Eliana Ferreira, Bruna de Oliveira Souza e Rhaiza Gabrielle Martins da Silva foram

aprovadas na 1® chamada a uma bolsa parcial e já eram nossas alunas, ingressantes via

vestibular.

- Brunno Amaro e Gisele Pereira Fernandes foram aprovados na 1® chamada a uma bolsa parcial

e o ingresso foi via Prouni.

- Daniele Pereira Rizzi foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa parcial, mas reprovada por

não comparecimento.

- Ingrith Lauanna Scaiez da Silva foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa integral, mas

reprovada por não comparecimento.

- Gabriel Advilson de São José foi pré-selecionado na 2® chamada a uma bolsa parcial, mas

reprovado por não comparecimento.

- Natielíe Vitoria Sanches da Silva foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral e seu

ingresso foi via Prouni.

- Larissa Cristina dos Santos Moura foi aprovada na lista de espera a uma bolsa parcial e

ingresso via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni^1|JI/TSi;io final de maio, ficou dess^i^naneira:
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OFERTADAS

CHA

1^

MADA CHA

2a

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 5 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0

FISI01fERAPIA: Foram ofertadas 1 D bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 4 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Luana Takata Benincasa, Pedro Henrique Domíngues Oliveira e Lauren Caroline dos Santos

Sobrinho foram aprovados em chamada a uma bolsa integral e todos com ingresso via Prouni.

- Camila Alves de Moura foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral, mas reprovada

por não comparecimento.

- Laura Cristina Burato da Veiga e Eric Alencar Suzart Pereira aprovados em 1® chamada a uma

bolsa parcial e a forma de ingresso foi via Prouni.

- Amanda Luana de Assis Pires de Moraes, Gustavo Nardi Rodrigues, Larissa de Oliveira Gallego

e Pedro Henrique Lima Matsumoto foram pré-seíecíonados na chamada a uma bolsa parcial,

mas reprovados por não comparecimento.

- Laura Cristina Burato da Veiga foi pré-selecionado na 2® chamada a uma bolsa integral e

reprovado por não comparecimento.

- Eduarda Gonçalves Godinho, Bruna Akeimi Maia Kikuchi, Ehka Gusukuma da Silva e Taynara

Brandao Gomes foram pré-selecionados na 2® chamada a uma bolsa parcial e foram reprovados

por não comparecimento.

- Sabrina Rodrigues Souza foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral e seu ingresso foi

via Prouni.

- Amanda Ribeiro da Silva foi aprovada na vaga remanescente a uma bolsa parcial e seu ingresso

foi via Prouni.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS ia

CHAMADA

2®

CHAMADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

NAO

PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 50% 100% 50% 100%

O O O 1 O ,0

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: Foram (çfertaç^a^ *Çvbòtsas, sendo 6 parcíais(50'j^ e 2

integrais{100%).
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Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Gabriel Ricardo Pires Pinheiro foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral e seu ingresso

foi via Prouni.

- Aline Aparecida lemos da Silva foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa integral, mas

reprovada por não comparecimento.

- Bianca Martins dos Santos foi pré-selecionada na 1® chamada a uma bolsa parcial, mas foi

reprovada na comprovação das informações.

- Vitor Manoel Soares Cruz, Dagna Rodrigues Alves e Yohana Barzon, Barbara Preto Parussolo

Souza e Emilyn Deanin Gonçalves foram pré-selecionados na 1® chamada a uma bolsa parcial,

mas reprovados por não comparecimento.

- Danubia Soares de oliveira foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa integral, mas foi

reprovada por não comparecimento.

- Joseane Souza de Jesus Chieron foi aprovada na T chamada a uma bolsa parcial e seu

ingresso foi via Prouni.

- Angélica Fernandes dos Santos, Rafaela Alves Vieira, Ana Caroline Damascena de Barros,

Regiane Aparecida do Nascimento e Linea da Silva Catelli foram pré-selecionados na 2®

chamada a uma bolsa parcial, mas reprovados por não comparecimento.

- Isabela Peixoto da Silva foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral e seu ingresso foi

via Prouni.

- Jaine Cunha Seabra foi aprovada na lista de espera a uma bolsa parcial e seu ingresso foi via

Prouni.

- Jessica da Rocha Apolinario e Leticia dos Santos Pereira foram aprovadas na lista de espera a

uma bolsa parcial e já eram nossas alunas, ingressantes via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa

maneira:

OFERTADAS ia

CHAMADA

2a

CHAMADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 1 100% 50% 100V-§0% 100% 50% 100% 50% 100%

6' 2 0  1 1  1 0/ 1  ̂ 4 0 0

f i li\7^MEDICINA: Foram ofertadas 6 bolsas infegrai^OO%)^
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Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Adriano de Abreu Carnaúba Silva foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral através da

Reserva Trabalhista, seu ingresso foi via vestibular.

- Thamires Araújo dos Santos foi aprovada na chamada a uma bolsa integral, mas na 2®

chamada, sua concessão foi cancelada automaticamente, pois foi pré-selecionada em outra lES

de sua escolha.

- Lohana Pompelli Scapatici, Larissa Caires Giglio, Juliana de Oliveira Gomes e Alex dos Reis

Gonzaga foram pré-selecionados na 1® chamada a uma bolsa integral, mas reprovados por não

comparecimento.

- Guilherme Schumann Mendes e Guilherme Taioqui Fioruci foram pré-selecionados na 2®

chamada a uma bolsa integral, mas reprovadas por não comparecimento.

- Brenda Santos de Oliveira e Islãs Bueno Mazzini foram aprovados na 2® chamada a uma bolsa

integral e o ingresso foi via Prouni.

- Yuuki Daniel Tahara Vilas Boas, Antonio de Oliveira Bacelar Filho e Rafael Carreira Batista

foram aprovados na lista de espera a uma bolsa integral e o ingresso foi via Prouni.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS

CHA

ia

MADA

2^

CHAMADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

0 6 0 2* 0 2 0 3 0 0 0 0

*Concessão cancelada automática pelo sistema, candidata aprovada na 2® chamada em outra

lES

MEDICINA VETERINÁRIA: Foram ofertadas 11 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 5

integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Pamela Beatriz Santos Andrade foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa integral, através da

Reserva Trabalhista, mas já era nossa aluna ingressante via vestibular.

- Camila Carvalho Pereira de Andrade, Angélica

foram aprovados na 1® chamada a uma bolsa int

Leme e Vinicius Estanisiau Cremado

sso foi via Prouni.
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COLAP

UUIVERSIDAD6 DE MARÍUA

- Eduardo Anzai Furlaneti foi pré-selecionado na 1® chamada a uma bolsa integral, mas reprovado

por não comparecimento.

- Giovanna Mika Hayashi Silva foi aprovada na 1 ® chamada a uma bolsa parcial e seu ingresso foi

via vestibular.

- Gean Pedro Risso Minutti, Marcela Cabestre Ramires, Ayla Vitoria Fonseca Salis e Alec Brian

Lacerda foram pré-selecionados na V chamada a uma bolsa parcial, mas foram reprovados por

não comparecimento.

- Maria Eduarda Facin Slompo foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa integral, mas

reprovada por não comparecimento.

- Giovana Rodrigues Zavanelli foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa parcial, mas

reprovada na comprovação de informações.

- Daniel Souza Salomão, Gabhelli Santos Mascarenhas, Ana Carolina Araújo Domingues e Bruna

Saraiva Fraga foram pré-selecionados na 2® chamada a uma bolsa parcial, mas reprovados por

não comparecimento.

- Joice Fernanda dos Santos foi aprovada na lista de espera a uma bolsa integral e seu ingresso

foi via Prouni.

- Amanda dos santos Luiz, Rafaela Bovoni e Marcela dos Passos Avelino foram aprovados na

lista de espera a uma bolsa parcial e já eram nossos alunos, ingressante via vestibular.

- Lorena Marin Gosta Mansur foi aprovada na vaga remanescente a uma bolsa parcial e seu

ingresso foi via Prouni.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no fina! de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS 1®
2a LISTA VAGAS NÃO

CHAMADA CHAMADA ESPERA REMANESCENTES PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

6 5 1  4 0 0 3* 1 1 0 2 0

'Liberada a transferência de uma bolsa parcial para outra lES - Marcela dos Passos Ave ino

NUTRIÇÃO: Foram ofertadas 10 bols^s^endo 6 parciais(50%) e 4 integrais{100%).

Ocorrências realizadas durante o pr^ eyista para concessão de bois/ Touni:
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- Heien Dias Martins e Bianca Martins de Oliveira foram aprovados na 1® chamada a uma bolsa

Integral e seu ingresso foi via Prouni.

- Gustavo Romero Veronez e Giovana Cristina da Silva foram pré-selecionados na 1® chamada a

uma bolsa integral, mas reprovados por não comparecimento.

- Milene de Souza Ferreira Costa, Amanda Pereira Gasparoto de Aguiar e Alexandre Silva do

Prado foram aprovados na V chamada a uma bolsa parcial e já eram ingresantes na lES via

vestibular.

- Victoria Magi da Silva foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa integral e seu ingresso foi via

Prouni.

- Lorena Peres dos Santos e Gustavo Lopes da Silva foram pré-selecionados na 1® chamada a

uma bolsa parcial, mas reprovados por não comparecimento.

- Bruna Dias foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa integral já era nossa aluna, ingressante via

vestibular.

- Marcos Adriano Pereira dos Santos foi aprovado na 2® chamada a uma bolsa integral e seu

ingresso foi via Prouni.

- kelien dos Santos Bermejo foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa parcial e já era nossa

aluna, ingressante via vestibular.

- Ariane Pereira e Silva foi pré-selecionada na 2® chamada a uma bolsa parcial, mas foi reprovada

por não comparecimento.

- Joice Domiciano Martins foi aprovada na lista de espera a uma bolsa parcial e já era nossa

aluna, ingressante desde 2017/1 via vestibular.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS 1®

CHAMADA

2®

CHAMADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

NAO

PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

1 1 O O O O O

0D0^TOLOG A: Foram ofertadas 8 bolsas integrais(1

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevi essão de bolsa Proum:
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- Fernanda Kaori Yamatsumi, Camila Pereira de Jesus e Karol Alcantara Dores foram aprovadas

na 1® chamada a uma bolsa integral e o ingresso foi via Prouni.

- Beatriz Duarte. Jaine Aparecida da Silva Santana, Othavio Denobe Lourenço, Victor Eugênio

Bezerra e Thiago Henrique Sampaio dos Santos foram pré-selecionados na 1^ chamada a uma

bolsa integral, mas reprovados por não comparecimento.

- Vitor Basilio Cayres e Mateus Fernando dos Santos foram aprovados na 2® chamada a uma

bolsa integrai e o ingresso foi via Prouni.

- Tania Luzia Freitas Poza da Silva, Beatriz de Azevedo Moraes e Laryssa Mariane Santos foram

pré-selecionados na 7? chamada a uma bolsa integral, mas reprovados por não comparecimento.

- Juliana Soares de Oliveira, Carina Rodrigues Abade e Beatriz da Silva Felisbino foram

aprovados na lista de espera a uma bolsa integral e o ingresso foi via Prouni.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS V

CHAMADA

i

CHA

2®

VIADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

NAO

PREENCHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

0 8 0 3 0 2* 0 3 0 0 0 0

sua matricula e encerramento de sua bolsa Prouni, após encerramento do processo seletivo

Prouni 2019/1, pois pretende concorrera uma bolsa integral para o curso de Medicina em 2020.

PEDAGOGIA; Foram ofertadas 10 bolsas, sendo 6 parciais(50%) e 4 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Todos 08 candidatos pré-selecionados na 1® e 2® chamada foram reprovados por não formação

de turma.

- William Silva Lagar realizou a inscrição para a vaga remanescente de uma bolsa integral no

curso de Pedagogia, mas transferiu para o curso em que esta matriculado - Administração,

conforme prevê o Edital n°24, de 22 de março de 2019.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS V

CHAMADA CHA

2®

MADA-

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% ŜLQO% 50% 100% 50% 100%

6 4 0  0 0 íAn 0 1* % 3
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*1 bolsa integral das vagas remanescentes foi liberada para transferência ao curso de

Administração.

PSICOLOGIA: Foram ofertadas 15 bolsas, sendo 10 parciais(50%) e 5 integrais(100%).

Ocorrências realizadas durante o processo de entrevista para concessão de bolsa Prouni:

- Leonardo Dailan Calabrez foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral pela Reserva

Trabalhista ejá era nosso aluno, ingressante via vestibular.

- Paulo Lima de Freitas foi aprovado na 1® chamada a uma bolsa integral, seu ingresso foi via

Prouni, mas cancelou a matrícula, pois foi chamado em outra lES na segunda chamada do Prouni

para o curso de sua 1® opção, concessão encerrada automaticamente.

- Diego Bertuccelli Ferreira, Maria Eduarda Carreira de Souza e Bruna Soares dos Santos foram

pré-selecionados na 1® chamada, a uma bolsa integral, mas reprovados por não comparecimento.

- Julia de Aquino Barreto, Barbara Gonçalves Luiz de Lima, Gabriele Medeiros Chiciiia e Danilo

César de Oliveira foram aprovados na 1® chamada a uma bolsa parcial e já eram nossos alunos,

ingressantes via vestibular.

- Ana Laura Silva dos Reis foi aprovada na 1® chamada a uma bolsa parcial e seu Ingresso foi via

Prouni.

- Yasmim Coleone Pires, Izadora Rodrigues dos Santos, Gabriela Fernandes da Luz, Gabriela

Nascimento Maia e Amadeo Cassemiro de Andrade foram pré-selecionados na 1® chamada a

uma bolsa parcial, mas reprovados por não comparecimento.

- Maria Eduarda de Souza Bertoíini foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa integral e seu

ingresso foi via Prouni.

- Nathalia dos Santos Brito foi aprovada na 2® chamada a uma bolsa integral e já era nossa aluna,

com ingresso via vestibular.

- Geovanna Buzzo Mourao foi pré-selecionada na 2® chamada à uma bolsa integral, mas

reprovada por não comparecimento.

- Ana Carolina da Silva foi aprovada na 2® chamadaja uma parcial e já era nossa
com ingresso via transferência. \ r
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- Ingrid Damiana Saez Melchor, Isadora de Moraes Martins Games, Leandro Henrique do Amaral

Bem e Milene Laines Martins foram pré-seíecionados na 2® chamada a uma bolsa parcial, mas

reprovados por não comparecimento.

- Beatriz Amorim Carqueijeiro e íris Santana dos Santos Cuba foram aprovadas na lista de espera

a uma bolsa integral e o ingresso foi via Prouni.

- Vitoria Santos Domingues se inscreveu na lista de espera a uma bolsa parcial, mas foi

reprovada na comprovação de informações.

- Mary Elien Covo e Raiane Faustino Pinto foram aprovadas na vaga remanescente a uma bolsa

parcial e já eram nossas alunas ingressantes via vestibular.

- Yohana Barzon foi aprovada na vaga remanescente a uma bolsa parcial, mas solicitou

transferência para o curso em que esta matriculada - Biomedicina.

Portanto a situação do processo seletivo Prouni 2019/1, no final de maio, ficou dessa maneira:

OFERTADAS

CHAMADA

O
X
>

2®

MADA

LISTA

ESPERA

VAGAS

REMANESCENTES

N

PREEN

AO

CHIDAS

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

10 5 5 1 1 2 0 2 3* 0 1 0

*1 bolsa parda da vaga remanescente foi transferida para o curso de Biomedicina.

Das 204 vagas preenchidas, 100 foram ocupadas por alunos já ingressantes em nossa lES via

vestibular ou ENEM, sendo 73 com concessão de bolsa parcial e 27 com bolsa integral e 104

ingressantes foram através do Programa Universidade Para Todos - Prouni, com 27 bolsas

parciais e 77 integrais. Abaixo um quadro com o demonstrativo por curso, da concessão de bolsa

para os acadêmicos já ingressantes via vestibular ou ENEM.

CURSO

Vagas
ofertadas

2019/1

Vagas pr
por a

matri(

UN

eenchidas

unos já
:ulados

MAR

Vagas
preenchidas por

novos

ingressantes

Vagas não
preenchidas

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

ADMINISTRAÇÃO 8 5 5 1 2 5 1 0

ANÁLISE E DES.
SISTEMAS

6 5 6 3 0 1 0 1

ARQUITETURA 6 7 6 2 0 5 0 0

BIOMEDICINA 6 5 6 5 .  0 0 0 0

CONTÁBEIS 6 5 3 1 3 4 0 0

PUBLICIDADE 4 4 2 1 1 3 1 0

DIREITO 10 10 9 f 1 7 0 0

EDUCAÇÃO FÍSICA 6 4 2 I ffTN 3 3  tí 1 0
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ENFERMAGEM 6 5 4 2 2 3 0 0

AGRONOMIA 6 4 1 0 1 4 4 0

ENG. CIVIL 6 5 4 1 2 4 0 0

ENG. PROD. 6 3 2 0 1 3 3 0

MECÂNICA
ENG. ELETRICA 6 4 2 1 1 3 3 0

FARMACIA 6 5 4 1 2 4 0 0

FISIOTERAPIA 6 4 0 0 3 4 3 0

GESTÃO DE RH 6 2 2 0 2 2 2 0

MEDICINA 0 6 0 1 0 5 0 0

MEDICINA 6 5 3 1 1 4 2 0

VETERINÁRIA

NUTRIÇÃO 6 4 5 1 1 3 0 0

ODONTOLOGIA 0 8 0 0 0 7 0 1

PEDAGOGIA 6 4 0 0 0 0 6 3

PSICOLOGIA 10 5 7 2 1 3 2 0

TOTAL 128 109 73 27 27 77 28 5

Ao final, a Sra. Fernanda Mesquita Serva parabenizou o Sr. Marco Antônio Teixeira, como

coordenador do PROUNI, a respeito da organização do processo seletivo PROUNI 2019/1. Em

resposta, o Sr. Marco Antonio Teixeira destacou a importância da COLAP, como uma comissão

presente da Universidade e a Sra. Maria Cristina Teixeira da Silva Colombo, Supervisora do

Departamento de Apoio ao Estudante, enfatizou que foi gratificante, pois ofereceu oportunidade

de bolsas parciais para um maior número de alunos. E por fim, a Sra. Fernanda Mesquita Serva

finalizou a reunião, enfatizando que este relatório de acompanhamento do processo seletivo do

PROUNI 2019/1 será arquivado durante 5(cinco) anos no âmbito da Universidade, não sendo

necessário o encaminhamento do referido relatório, por meio eletrônico ou físico, à CONAP ou à

Diretoria de Políticas e Programas de Graduação, conforme Ofício Circular n°

9/2013/DIPES/SESu/MEC/COLAPs. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Fernanda Mesquita

Serva suspendeu a reunião para que fosse lavrada a competente ata que, retomada a reunião foi

lida e achada conforme, sendo aprovada por unanimidade. Fica fazendo também parte integrante

da ata, quadro demonstrativo do processo seletivo PROUNI 2019/1 e eu, Maria Cristina Teixeira

da Silva Colombo, Supervisora do DAE, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os

presentes.

Maria Cristina Teixeira da Silva Colombo

Fernanda Mesquita Serva

Lara Cristina Casadeí Ubeda

Marco Antonio Teixeira

Filipe Colombo
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