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 cinquenta e um minutos do dia um de dezembro 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 os senhores Sérgio José Custódio e Samuel Martins Lara.
Contando com os seguintes participantes: Marcio Roberto Bico e Gabriel Augusto
Pereira, designado pela União Nacional dos Estudantes – UNE como novos
representantes desta entidade na CONAP no lugar dos senhores Ricardo dos Reis
e Antonio Ananias Henrique da Silva; Valmor Bolan, designado pelo presidente da
ABMES; Maria Salete Pontieri do Nascimento, a qual foi designada pelo Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB; Reginaldo Alberto Meloni,
designado pelo corpo docente das instituições de ensino superior como novo
representante desta entidade na CONAP; 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 Souza Coelho Viana, servidor designado
para secretariar essa reunião da CONAP. Reunião teve como pauta os seguintes
assuntos: 1. Resposta da Conjur da análise do Regimento das Comissões Locais;
2. Organização dos seminários regionais; 3. Eleição da presidência; 4. Audiência
com o Ministro; 5. Definição do Calendário de reuniões de 2010 da CONAP; 6.
Definição dos representantes do ProUni na CONAE; 7. Assuntos Gerais. O
Presidente da Comissão iniciou a reunião e perguntou como estava o tramite das
Portarias relativas às Comissões Locais. Simone afirmou que as referidas
Portarias retornaram do Gabinete do Ministro para uma apreciação mais detalhada
da Secretária da SESu. Thadeu indagou à Simone quais foram as alterações
feitas em tais documentos e a mencionada participante citou a mudança na data
da instalação das Comissões Locais. O Presidente da CONAP afirmou não haver
como instalar tais comissões em 120 dias e recomendou um critério de
prioridades. Paula, por sua vez, lembrou a ausência de sanções para as
desobediências, por isso sugeriu focar nas Instituições grandes, criar um
cronograma e realizar um maior controle. Bolan concordou com a mesma. Thadeu
ressaltou dar atenção aos focos onde surgem mais problemas, já Paula
recomendou foco também na questão das bolsas. Dando prosseguimento a outro

item da pauta, à pedido do Presidente, Salete distribuiu a proposta de
Organização dos Seminários Regionais aos presentes na reunião e todos
realizaram correções na redação da mesma. Discutiu-se sobre a organização dos
referidos eventos regionais. Thadeu afirmou que a infra-estrutura destes caberia
ao MEC, por não haver recursos por parte da CONAP pára o aporte financeiro
necessário, mas que a mesma comissão poderia contribuir na organização de tais
eventos.Meloni perguntou se há fôlego para a realização de seminários regionais,
se não seriam mais apropriados seminários nacionais. Simone considerou esse
um questionamento interessante, contudo o Presidente da Comissão apontou a
falta de recursos e pouco alcance de um evento nacional em termos de
participantes em relação a eventos regionais. Abordou-se, ainda, a necessidade
de definição do papel dos Seminários Regionais. Simone, por sua vez, ressaltou
mais uma vez que o MEC só pode viabilizar isso baseado numa proposta
formalizada e encaminhada pela Comissão. E Thadeu disse que isso será
providenciado. Houve uma pausa para o almoço ao meio dia e dez. Às quatorze e
meia reiniciou-se a reunião com uma discussão sobre atemática dos Seminários.
Salete e Gabriel deram suas sugestões de temas. Já Simone alertou o Presidente
da Comissão para que os Seminários não fiquem muito expositivos e enfatizou
que a CONAP é a gestora das Comissões Locais. Após ouvir essa recomendação
Thadeu iniciou o terceiro item da pauta (eleição da Presidência). Paula observou
que o mandato dele, de Frei David e Salete estão expirando. Após longa
discussão decidiu-se proceder conforme os parágrafos 1°, 2° e 5° do Artigo 5° do
Regimento Interno da Comissão. Em seguida estabeleceu-se, de comum acordo
entre os membros, o Calendário de Reuniões da CONAP 2010. Após isso iniciouse a votação para os dois representantes do ProUni na CONAE. Frei David, Bolan
e Meloni forma os candidatos. Após a leitura dos votos secretos década membro
por parte do Presidente, cuja contagem foi realizada por Salete, constatou-seque
foram eleitos Frei David e Meloni. Já o senhor Bolan se tornou suplente. Por fim,
Thadeu encerrou a reunião extraordinária com o Ministro, 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 dezembro de 2009.

