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 do dia primeiro de março de 2010, 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, Porta ria n° 941, de 27 de abril de 2006,
Portaria n° 874, de 10 de setembro de 2007, Portari a n° 429, de 2 de abril de 2008 e
Portaria n° 649, de 27 de maio de 2008, estando aus entes os membros Abi Custódio
Ribeiro Filho, Samuel Martins Lara e Paula Branco de Mello. Contando com os
seguintes participantes: Márcio Roberto Bico e Gabriel Augusto Pereira, designados
pela União Nacional dos Estudantes – UNE; Reginaldo Alberto Meloni, designado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; 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; Maria Salete Pontieri Nascimento, designada pelo
Conselho de Reitores das Universidades – CRUB; David dos Santos, da Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes – EDUCAFRO e Sérgio José Custódio,
do Movimento dos Sem Universidade – MSU, como representantes da sociedade
civil, designados pelo Ministro da Educação; Simone Horta Andrade, CoordenadoraGeral de Relações Acadêmicas de Graduação da DIPES; ainda estava presente
Alencar Mello Proença, como novo representante da CRUB, em substituição a Maria
Salete Pontieri Nascimento e presente, ainda, Karina Alves Faria, servidora
designada para secretariar essa reunião da CONAP. A Reunião teve como pauta os
seguintes assuntos: 1. Novo planejamento e distribuição das responsabilidades para
os Seminários Regionais; 2. Processo para iniciar a eleição da nova presidência 3. A
elaboração de um parecer sobre o tema de mudança substancial de renda dos
bolsistas do ProUni. O Presidente da Comissão iniciou a reunião explicando os
interesses dos Seminários Regionais para Alencar com a presença de gestores,
professores e alunos, foi quando apareceram dúvidas sobre mudança substancial de
renda, devido a casos que ocorreram em estados como Pernambuco, no qual a
universidade não permitiu que a bolsista concluísse o curso, Simone informou que
essa mudança de renda é confirmada por mudanças através de cruzamentos de
dados como o Renavam. Bolan disse que não se deve coibir o sucesso dos
estudantes. José Thadeu e Simone sugeriram um parecer sobre o assunto que no
caso formalizaria um ciclo da CONAP, entretanto Salete alertou que é um assunto
polêmico. Simone informou que o ProUni é um programa muito visado pelos órgãos
de controle e mencionou o Acórdão 816/2009 do Tribunal de Contas da União, que é
um acórdão de determinação, e que o ProUni deve atingir seu fim que é a formação
profissional de alunos de baixa renda. As comissões locais teriam um papel
fundamental nas denúncias, de abusos e problemas de fraudes, no local onde elas
estariam inseridas, pois estas não têm o poder legal de encerramento de bolsas.
Sérgio disse que o assunto foi muito discutido e sugeriu qualificar melhor o que seria
a mudança substancial de renda. Frei David perguntou a Simone qual a
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porcentagem das bolsas teria problemas com fraudes, Simone explicou que a
porcentagem não era possível, porém informou que foram encerradas 1.767 bolsas,
e que o aluno pode recorrer dessa decisão que é tomada pelas instituições de
Ensino Superior. Reginaldo sugeriu separa o que é fraude do que não é. Thadeu
indicou Bolan, David e Márcio para elaborarem o parecer e enviar para ele em uma
semana para que ele assine. Como próximo assunto Thadeu pediu para abrir o
processo de eleição, Thadeu avaliou que o mandato já havia terminado e que isso
não poderia se repetir, Alencar alertou que de acordo com o parágrafo 5º do
regimento da CONAP, assim que Thadeu deflagrar o processo eleitoral, não comete
mais irregularidades se estiver no cargo e se houver necessidade pessoal do
Presidente se afastar por motivos pessoais, segundo o parágrafo 4° do regimento,
assumiria um representante do MEC. Logo Thadeu deflagrou o processo eleitoral de
30 a 60 dias para apresentação das candidaturas ao Presidente, para que ocorram
as eleições em primeiro de junho de 2010. Simone também sugeriu que os órgãos
de classe designassem os novos representantes, pois alguns mandatos se
encerrariam em 27 de maio de 2010. E Thadeu solicitou que entrasse em contato
com os representantes da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES
não compareceram Thadeu pediu que envie um ofício para aquela solicitando a
indicação dos nomes representantes. Após a deflagração das eleições o Presidente
Thadeu iniciou os debates sobre os Seminários Regionais. Simone pediu a palavra
para fazer em breve histórico, onde relatou a portaria n° 1.132 de 2 de dezembro de
2010, que instituem as Comissões Locais, e também relembrou que na ultima
reunião foi deliberado à comissão para a realização dos Seminários. Simone
Informou que se reuniu com a comissão de eventos do MEC e que esses
informaram que o Seminário no formato que está era inviável de ser realizado, ou
seja, foi indeferido. Logo se formaram uma nova subcomissão com a seguinte
representação Simone, Salete, Alencar, Thadeu e Gabriel que ficaram responsáveis
pela organização dos primeiros Seminários, os quais estão definidos para o dia sete
de maio de 2010 em Goiânia-GO E NO DIA 14 DE MAIO DE 2010 em Porto AlegreRS. Após isso às 13 horas e 30 minutos 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 março de 2010.
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