É MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação–Geral de Relações Acadêmicas de Graduação

Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social
do ProUni – CONAP

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia primeiro de junho de 2010, na sala de
reuniões da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de
Educação Superior (DIPES/SESu), reuniu-se a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do ProUni – CONAP, instituída nos termos das
Portarias n° 429, de 2 de abril de 2008, n° 649, de 27 de maio de 2008, n° 1.150 de
9 de dezembro de 2009 e n° 1.151, de 9 de dezembro de 2009, estando ausentes os
membros Gabriel Augusto Pereira e Márcio Roberto Bico, representantes do corpo
discente das instituições privadas de ensino superior, designados pela União
Nacional dos Estudantes – UNE; Reginaldo Alberto Meloni, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior, designado pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; e Paula Branco de Mello,
Diretora de Políticas e Programas de Graduação da SESu. Participaram da reunião:
José Thadeu Rodrigues de Almeida, designado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior – CONTEE, e Presidente
da Comissão; Valmor Bolan, designado pela Associação Brasileira de Mantenedoras
de Ensino Superior – ABMES; Alencar Mello Proença designado pelo Conselho de
Reitores das Universidades – CRUB; David dos Santos, da Educação e Cidadania
de Afrodescendentes e Carente – EDUCAFRO e Sérgio José Custódio, do
Movimento dos Sem Universidade – MSU, como representantes da sociedade civil,
designados pelo Ministro da Educação; Simone Horta Andrade, Coordenadora-Geral
de Relações Acadêmicas de Graduação da DIPES/SESu. Ainda estavam presentes
na reunião Wanderley Júlio Quedo, Edcler Tadeu dos Santos Pereira, Wenner
Patrick de Sousa e Karina Alves Faria, servidora designada para secretariar essa
reunião da CONAP. A Reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Eleição
da Presidência da CONAP; 2. Avaliação dos seminários ocorridos em Goiânia e
Porto Alegre; 3. Avaliação da instalação das Comissões Locais; 4. Encaminhamento
para outros seminários CONAP; 5. Relatório circunstanciado do MEC sobre
matrículas ProUni 2010/1 – irregularidades – supervisão e encaminhamentos; 6.
Assuntos Gerais. O Presidente da Comissão iniciou a reunião avaliando os
Seminários Regionais ocorridos em Goiânia e Porto Alegre. A senhora Simone pediu
a palavra para agradecer a participação e elogiar o desempenho dos membros da
CONAP nos seminários. A senhora Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas
de Graduação ainda informou sobre a reunião realizada com os responsáveis pelo
setor de eventos do MEC e esclareceu que o MEC não poderia arcar com todas as
despesas dos seminários. Os problemas destacados pela senhora Simone acerca
dos eventos realizados foram os seguintes: em Goiânia, a quantidade de
participantes, apenas 40 no total, e em Porto Alegre, a falta de estudantes. Na
avaliação pessoal da senhora Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de
Graduação, os seminários foram bons e muitas dúvidas dos participantes do evento
foram dirimidas. O senhor Alencar, que esteve presente apenas no evento ocorrido
em Porto Alegre, relatou que os Coordenadores do ProUni participaram
efetivamente com perguntas e declarações sobre o dia a dia da operacionalização
do Programa nas instituições. Entretanto, ressaltou que as datas dos próximos
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seminários deveriam ser melhor programadas e divulgadas. O senhor David expôs
que os seminários não atenderam ao público alvo, especialmente, estudantes e
membros da sociedade civil, e que a participação do MEC, principalmente financeira,
deveria ser maior. O senhor Sérgio sugeriu que os seminários tenham um caráter de
permanência. A senhora Simone informou que várias instituições manifestaram
interesse em sediar os próximos seminários, como por exemplo nos estados do
Paraná e Recife. O senhor Thadeu comentou que faltou abordar o tema “a gestão
democrática e controle social”. O senhor Bolan questionou se o MEC recebeu, para
análise da efetividade do evento, o números de instituições e coordenadores do
ProUni participantes do evento. O senhor Sérgio sugeriu que houvesse incentivo à
participação nos eventos de todo público interessado; sugeriu ainda, que os novos
membros da CONAP fossem apresentados a Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. O senhor Thadeu sugeriu a realização dos
seminários durante os meses de agosto a dezembro, a mudança na forma de
convocação, direcionando mais para o controle social, e a participação obrigatória
de, no mínimo, três participantes por IES; sugeriu ainda que nos eventos fossem
oferecidas oficinas, bem como apresentadas informações sobre a situação do
Programa na região, como por exemplo a quantidade de bolsas ofertadas. O senhor
Thadeu também sugeriu que nos próximos seminários sejam abordadas as normas
estabelecidas na Portaria e no Regimento das Comissões Locais. O senhor Thadeu
ainda sugeriu que fosse realizado a cada mês um seminário, sendo que as reuniões
ordinárias da CONAP que coincidissem com os eventos, deveriam ser realizados em
forma de audiência pública (ouvidoria permanente). O senhor Wanderley sugeriu
que os seminários sejam realizados em dois dias. O senhor Bolan sugeriu que o
estado de São Paulo, por ser um estado com grande número de IES, seja divido em
regiões para a realização de vários seminários. O senhor Alencar sugeriu que a
participação de instituições com 100 ou mais alunos bolsistas do ProUni, deveriam
ser maiores e mais intensas. Após realizadas as considerações referentes aos
seminários regionais, o senhor Thadeu questionou sobre a ausência dos
representantes dos estudantes do ensino médio público na reunião ordinária da
CONAP e solicitou que fosse enviado novo ofício para a União Brasileira de
Estudantes Secundaristas solicitando a designação dos membros em um prazo de
30 dias, e que, não ocorrendo essa indicação, o remanejamento das vagas fosse
solicitado ao Ministro de Estado da Educação. Às doze horas foi feito intervalo na
reunião para o almoço, que retornou às quatorze horas e cinco minutos. A senhora
Simone retomou a reunião informando, aos novos membros da CONAP, sobre a
estrutura da DIPES, suas coordenações, e os programas de sua responsabilidade, a
saber, ProUni, FIES, SISU e Programa IES/BNDES. A senhora Simone ainda
explicou sobre o funcionamento e estrutura do MEC, a criação do e-MEC, o Sistema
Informatizado do ProUni – SISPROUNI; ainda esclareceu que a verificação das
informações prestadas pelos estudantes e a manutenção das bolsas é competência
das instituições de ensino superior, no entanto, são efetuados cruzamentos do
banco de dados do SISPROUNI, referentes aos bolsistas, com outros cadastros
oficiais como o Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, com
instituições estaduais públicas de ensino superior, com a Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS, com a Plataforma de Integração de Dados das IFES
PINGIFES, para verificação de possíveis irregularidades. Dando prosseguimento à
reunião, foi realizada a eleição para Presidente da CONAP. Dentre os participantes
da reunião, tiveram direito a voto: José Thadeu Rodrigues de Almeida, Valmor
Bolan, David dos Santos, Sérgio José Custódio, Alencar Mello Proença e Simone
Horta Andrade. Foi candidato: Alencar Mello Proença. Por unanimidade, foi eleito o
senhor Alencar Mello Proença como novo presidente da CONAP. Após eleição do
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novo presidente, os novos membros da Comissão foram apresentados: Wenner
Patrick de Sousa e Edcler Tadeu dos Santos Pereira, como novos representantes da
Sociedade Civil, em substituição a David do Santos da EDUCAFRO e Sérgio José
Custódio do MSU, respectivamente, e Wanderley Júlio Quedo, como novo
representante da CONTEE, em substituição a José Thadeu Rodrigues de Almeida.
Apresentados os novos membros da CONAP, às 16 horas e 30 minutos o senhor
Thadeu encerrou a reunião ordinária, e eu, Karina Alves Faria, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião.
Brasília, 1 de junho de 2010.
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