MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle
Social do ProUni – CONAP
Às dez horas e cinqüenta e um minutos do dia um de setembro de 2009, na
sala de reuniões da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
(DIPES/SESu), reuniu-se a Comissão Nacional de Acompanhamento e
Controle Social do ProUni – CONAP, instituída nos termos da Portaria n° 301,
de 30 de janeiro de 2006, Portaria n° 941, de 27 de abril de 2006, Portaria n°
874, de 10 de setembro de 2007, Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008 e
Portaria n° 649, de 27 de maio de 2008. Estando ausentes: Abi Custódio
Ribeiro Filho e Samuel Martins Lara, representantes dos estudantes do ensino
médio público, designados pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas
– UBES; Antonio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente
das instituições de ensino superior, designado pela União Nacional de
Estudantes – UNE; Sérgio José Custódio, representante do Movimento dos
Sem Universidade – MSU e Maria Clotilde Lemos Petta, representante do
corpo docente das instituições de ensino superior, designada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE. Contando
com os seguintes participantes: Ricardo dos Reis, representante do corpo
discente das Instituições de Ensino Superior, designado pela União Nacional
dos Estudantes – UNE; Valmor Bolan, designado pelo presidente da ABMES
como novo representante desta entidade na CONAP no lugar do senhor José
Luis Poli; Maria Salete Pontieri do Nascimento, a qual foi designada pelo
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB; Frei David dos
Santos do EDUCAFRO, representante da sociedade civil, designado pelo
Ministro da Educação; Paula Branco de Mello, Diretora de Políticas e
Programas de Graduação; Simone Horta Andrade, Coordenadora-Geral de
Relações Acadêmicas de Graduação da DIPES; além é claro do Presidente da
CONAP, senhor José Thadeu Rodrigues de Almeida. Presente, ainda, Cleitom
de Sousa Coelho Viana, servidor designado para secretariar essa e as
próximas reuniões da CONAP, em substituição ao servidor Rodrigo de Oliveira
Júnior. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Resposta da
Conjur da análise do Regimento das Comissões Locais; 2. Análise do
Regimento; 3. Estratégia de Implementação das Comissões Locais; 4.
Construção de Planos dos Seminários; 5 . Assuntos Gerais. O Presidente da
CONAP abriu a reunião e cedeu a palavra para a senhora Paula Branco de
Mello, que sugeriu que continuassem a discussão sobre a Portaria e
Regimento Interno da Comissão Local, tendo em vista a necessidade de
separar assuntos da Portaria e do Regimento Interno, e informou que estão
sendo feitas verificações in loco nas Instituições de Ensino Superior. Em
seguida a senhora Simone Horta começou a ler, artigo por artigo, as minutas
de Portaria e de Regimento Interno da Comissão Local, propostas pela DIPES.
Durante as discussões ficou decidido que a SESu não seria interlocutora direta
da Comissão Local. Ficou designado que essa interlocução será feita pela
CONAP. Com relação ao membro do corpo docente, foi sugerida a modificação
de professor em regime integral para regime de dedicação mínima de 20 horas

semanais. Houve ainda discussão sobre inclusão ou não de representante da
sociedade civil. Ao final foi sugerida uma redação na qual, caso não haja
possibilidade de escolha desse membro, a Comissão Local será instalada de
qualquer forma. Sobre o Regimento Interno ficou acordada a realização de 3
reuniões por semestre. Sobre os Seminários Regionais do ProUni foi
recomendado que a presidência da CONAP apresente uma solicitação formal à
SESu, para análise. Os Senhores Bolan, Frei David, Reis e Salete se
comprometeram a auxiliar o Presidente na elaboração do documento. Por fim,
o Presidente da CONAP encerrou a reunião dizendo que uma vez concluída as
minutas de portarias e após estas voltarem da CONJUR do MEC será marcada
reunião com o Ministro para lhe entregar as mesmas, e eu, Cleitom de Sousa
Coelho Viana, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e por todos os
presentes na reunião. Brasília, 1 de setembro de 2009.

