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INSTRUÇÃO NORMATIVA IN-RE-27/2022 
14 de abril de 2022 

 
Divulga o Edital para a escolha de representação discente e docente 
nas Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para Todos – PROUNI, dos campi 
Higienópolis, Alphaville e Campinas, e dá outras providências. 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (UPM), no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, 

CONSIDERANDO: 

a) os termos das Portarias do Ministério da Educação (MEC) nº 1.132, de 02 de dezembro de 
2009, nº 11, de 23 de maio de 2012, e 183, de 13 de março de 2013; 

RESOLVE: 

Art. 1o PUBLICAR o presente EDITAL DE ESCOLHA DE REPRESENTANTE DOCENTE E 
DISCENTE nas Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do Programa 
Universidade para Todos – PROUNI, dos campi Higienópolis, Alphaville e Campinas, da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, de acordo com as seguintes condições descritas neste 
edital. 

Art.2º ESTABELECER o mandato dos eleitos em 2 (dois) anos para exercerem suas 
atribuições. 

Art. 3º CONSTITUIR, na forma do Art. 183, § 1º, do Regimento Geral da UPM, a Comissão 
de Eleição para presidir e coordenar o processo eleitoral, composta das seguintes 
personalidades: 

I. Prof. Ms. Paola Biselli Ferreira Scheliga (Coordenadora de Desenvolvimento Discente 
e de Carreiras); 

II. Prof. Dr. Adilson Aderito da Silva (Procurador Acadêmico Institucional) 

III. Prof. Dr. Marcelo Silva Oliveira (Coordenador de Esportes e Representação 
Estudantil). 

Art. 5º DAR CIÊNCIA do teor desta Instrução Normativa ao Instituto Presbiteriano 
Mackenzie. 

Art. 6º DAR VIGÊNCIA a esta Instrução Normativa a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.    

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Edifício João Calvino 
14 de abril de 2022. 
151º Ano da Fundação 
 
 
 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos 
Reitor 
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EDITAL 

EDITAL DE ESCOLHA DE REPRESENTANTE DOCENTE E DISCENTE  

Campi: HIGIENÓPOLIS – ALPHAVILLE – CAMPINAS 
Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI 
 

 

1. A COLAP é órgão colegiado de natureza consultiva, cuja finalidade é promover a articulação 
entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social – CONAP e a comunidade 
acadêmica. 

 

2. Competirá à COLAP:  

 Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do PROUNI; 

 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; 

 Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI; e  

 Fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP.  

 

3. A COLAP possui a seguinte composição:  

 1 (um) representante do corpo discente da UPM, bolsista do ProUni; 

 1 (um) representante do corpo docente da UPM;  

 1 (um) representante da direção das instituições privadas de ensino superior; 

 1 (um) representante da sociedade civil. 

§1º Haverá um suplente para cada membro titular que o substituirá nos casos de  
ausência justificada.  

§2º Por ser considerada atividade de relevante interesse social, os membros das COLAP 
exercerão função não remunerada.  

§3º Serão eleitos os membros titulares e suplentes, docentes e discentes, para as COLAP dos 
campi Higienópolis, Alphaville e Campinas. 
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4. DAS VAGAS 

Deverão ser eleitos os seguintes membros: 

Campus Higienópolis 

VAGAS No de VAGAS (TITULAR) (SUPLENTE) 

Corpo discente (bolsista do Prouni) 2 1 1 

Corpo docente 2 1 1 

    
Campus Campinas 

VAGAS No de VAGAS (TITULAR) (SUPLENTE) 

Corpo discente (bolsista do Prouni) 2 1 1 

Corpo docente 2 1 1 

    
Campus Alphaville 

VAGAS No de VAGAS (TITULAR) (SUPLENTE) 

Corpo discente (bolsista do Prouni) 2 1 1 

Corpo docente 2 1 1 

 
Este Edital ficará publicado no site da Coordenadoria de Desenvolvimento Discente e de 
Carreiras, até o dia 10 de junho de 2022, na página: 
https://www.mackenzie.br/universidade/pro-reitorias/pro-reitoria-de-graduacao-
prga/coordenadoria-de-desenvolvimento-discente-e-de-carreiras-cdd  

 
5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições para cada COLAP serão realizadas exclusivamente pela Internet. Os candidatos 
interessados de acordo com o item 4 deste edital, deverão se inscrever no período de 18 de abril 
a 06 de maio de 2022, através do link: https://forms.office.com/r/NJX9Ds35R4. 

5.2 Deverá ser informado para fins de inscrição:  

 Tipo de candidatura: membro docente e membro discente. 

 Nome completo, TIA ou DRT, campus, curso, telefone e e-mail para contato. 

5.3 Requisitos à candidatura: 

5.3.1 Para os membros docentes:  

5.3.1.1 Poderá candidatar-se à representação docente, o professor com regime de trabalho em 
período integral (PPI) ou parcial (PPP), dos Cursos de Graduação oferecidos pela UPM, 
na Coordenadoria de Processos e Controles Acadêmicos, do respectivo campus em que 
se encontrar vinculado. 

5.3.2 Para os membros discentes:  

5.3.2.1 alunos bolsistas do Programa Universidade para Todos – ProUni da UPM, devidamente 
matriculados na UPM.  

5.3.2.2 Não constar em seu prontuário sanção disciplinar ou registro de conduta desabonadora, 
nos termos do Regimento Geral da UPM. 
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5.3.2.3 O DCE – Diretório Central de Estudantes da UPM poderá indicar membros discentes 
para participar deste processo seletivo. 

§1º Após a identificação dos candidatos docentes e discentes, a listagem dos concorrentes será 
publicada no site da UPM para a realização da eleição na página da CDD: 
https://www.mackenzie.br/universidade/pro-reitorias/pro-reitoria-de-graduacao-
prga/coordenadoria-de-desenvolvimento-discente-e-de-carreiras-cdd 

 
6. DA ELEIÇÃO 

6.1 A eleição será realizada por sistema eletrônico, com a utilização do TIA, no período de 23 de 
maio de 2022 das 9h00 até às 23h59. 

6.2 É permitido somente um único voto por eleitor. 

6.3 Não é permitido o voto por procuração. 

6.4 Não há exigência de quórum mínimo para essa eleição. 

6.5 Concluída a eleição, feita a apuração, serão considerados eleitos candidatos que alcançarem 
a maioria simples de votos, não computados os votos em branco e os nulos. 

6.6 O critério de desempate será: 

 Para membros docentes – maior tempo de vínculo com a instituição; 

 Para membros discentes – maior índice de rendimento acadêmico; 

 
7. DO RESULTADO  

7.1 A Coordenadoria de Desenvolvimento Discente e de Carreiras (CDD) comunicará de 
imediato, o resultado ao Reitor, que publicará os eleitos e os respectivos suplentes. 

7.2 O resultado da eleição será divulgado no site da UPM, no dia 31 de maio de 2022, na 
página: https://www.mackenzie.br/universidade/pro-reitorias/pro-reitoria-de-graduacao-
prga/coordenadoria-de-desenvolvimento-discente-e-de-carreiras-cdd 

7.3 A posse dos eleitos dar-se-á na primeira reunião do COLAP, após a eleição.  

7.4 O mandato, com período de dois anos, será extinto automaticamente no caso de 
desligamento do aluno do Curso no qual está matriculado.  

7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Desenvolvimento Discente e de 
Carreiras (CDD) e pelo Reitor. 

 

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Edifício João Calvino 
14 de abril de 2022. 
151º Ano da Fundação 
 
 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos 
Reitor 
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