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 do dia dois de junho 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 nº 301, de 30 de janeiro de 2006, Portaria nº 941, de 27 de
abril de 2006, Portaria nº 874, de 10 de setembro de 2007, Portaria nº 429, de 2
de abril de 2008 e Portaria nº 649, de 27 de maio de 2008, contando com os
seguintes participantes: Ricardo dos Reis, representante do corpo discente das
Instituições de Ensino Superior designado pela União Nacional dos Estudantes –
UNE; Maria Salete Pontieri Nascimento, designada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras – CRUB; Sérgio José Custódio, representante do
Movimento dos Sem Universidade – MSU e Frei David dos Santos do
EDUCAFRO, representantes da sociedade civil, designados 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. Presente, ainda, Rodrigo de Oliveira Junior,
designado para secretariar essa reunião. Foi informado pelo presidente da
CONAP, José Thadeu de Almeida, que a senhora Maria Clotilde Lemos,
representante do corpo docente das Instituições de Ensino Superior designada
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, estava
com problema de saúde e, por isso, não pode comparecer. Em seguida os
trabalhos foram iniciados pelo Presidente da CONAP com a leitura da pauta,
facultando a inclusão de outros temas de interesse da Comissão. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1 – Definição do regimento das comissões
locais e encaminhamentos, 2 – Definição de estratégias de instalação das
comissões locais na IES, 3 – Pronunciamento da Sra. Secretária Maria Paula
Dallari Bucci, 4 – Exposição por parte do MEC a respeito dos encaminhamentos
dados a partir das irregularidades apuradas em relação ao PROUNI. José Thadeu
propôs leitura e análise de cada artigo da minuta de regimento das comissões
locais, sugestão acatada por todos. Travou-se discussão a respeito da
composição das comissões locais, tendo sido definido que será composta por um
representante do corpo discente, participante do ProUni, um do corpo docente, um
dos gestores das instituições e um da sociedade civil. Os participantes decidiram
que os membros e o coordenador das Comissões Locais terão mandato de dois
anos. Estipulou-se o quantitativo de três reuniões ordinárias por semestre. Ricardo
propôs inserção das informações das Comissões no Sistema Gerencial do
PROUNI. Finalizada a discussão, ficou decidido que o Presidente da CONAP irá
realizar as alterações na minuta de Regimento das Comissões Locais e,
posteriormente, encaminhará à DIPES, para que esta submeta à Consultoria
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Jurídica do Ministério da Educação. A CONAP solicitará reunião com o Ministro de
Estado de Educação para apresentar a versão final do Regimento. Com relação
ao segundo ponto de pauta, Sérgio sugeriu reuniões estaduais como estratégia de
instalação das comissões locais. Houve a sugestão, do Presidente, de realização
de encontros/seminários regionais. Sergio José Custódio salientou a necessidade
de maior discussão, em reunião extraordinária, a respeito da proposta dos seis
encontros. Os membros estipularão a seguinte meta de participantes por encontro
(região): norte – quinhentos; centro-oeste – seiscentos; nordeste – oitocentos;
sudeste, São Paulo e região – um mil. As cidades mencionadas para realização
dos encontros foram: Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Goiânia,
Belém. Para tema dos eventos, foi definido o seguinte: O PROUNI – desempenho
acadêmico e mudança de paradigmas. Os membros propuseram reunião
extraordinária da CONAP para final de julho, dia 21, das 10h às 17h, cuja pauta
seria a seguinte: 1) discussão e organização do projeto das reuniões regionais, 2)
convite à Secretária Maria Paula, 3) entrega de relatório sobre as denúncias de
irregularidade. A respeito do quarto ponto de pauta, a Coordenadora-Geral de
Relações Acadêmicas – Substituta, Lilian Carvalho do Nascimento, iniciou falando
a respeito da estrutura da DIPES, e respectivas coordenações gerais. Ela
informou a respeito dos módulos de supervisão e integração do SisProuni com
outros Sistemas (RAIS, PINGIFES, RENAVAM). A Comissão solicitou, após
verificação da situação irregular pelo MEC, que os processos sejam
encaminhados aos órgãos jurídicos competentes, para ressarcimento dos valores
subsidiados pelo PROUNI. Houve, ainda, pedido de disponibilização de quadro
das denúncias de irregularidades referentes às IES e aos bolsistas. A CONAP
parabenizou as ações desenvolvidas pela Coordenação Geral responsável pela
supervisão. Agradecendo a presença de todos, a Coordenadora Lilian Carvalho do
Nascimento encerrou a reunião, e eu, Rodrigo de Oliveira Junior, lavrei a presente
Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes na reunião. Brasília, 2 de
junho de 2009.

2

