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

Às quinze horas do dia três de março de 2009, na sala de reuniões da Secretaria de
Educação Superior - 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
Clotilde Lemos, representante do corpo docente das Instituições de Ensino Superior
designada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; Maria
Salete Pontieri Nascimento e Valmor Bolan representando José Luís Poli, representantes
dos dirigentes das Instituições privadas de Ensino Superior designados, respectivamente,
pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB e pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES; 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 da Educação Superior; Simone
Horta Andrade Righi, Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação da
DIPES e Bruno Teodoro Oliva, Coordenador-Geral de Projetos Especias para a Graduação
da DIPES. Presente, ainda, Fabiana Oliveira Silva de Almeida, designada para secretariar
essa reunião.O Presidente da CONAP, José Thadeu de Almeida esteve ausente devido ao
fechamento do Aeroporto Salgado Filho, por problemas meteorológicos. A Diretora Paula
presidiu a reunião por designação de José Thadeu e abriu os trabalhos com a leitura da
pauta, facultando a inclusão de outros temas de interesse da Comissão. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1- Balanço do Processo Seletivo 1º/2009, 2- Conferência
Nacional de Educação, 3- Ação dos membros da CONAP fora da Comissão, 4- Duração
das reuniões, 5- Proposta de regimento para as comissões locais.Maria Clotilde Lemos
propôs a discussão sobre a supervisão do ProUni e o acordo de cooperação técnica a ser
firmado com a Receita Federal do Brasil. Sérgio Custódio falou do impacto da crise
econômica no Programa. Frei David expôs casos de bolsistas parciais que estão
abandonando seus estudos por não terem condições de pagar a parcela não coberta pela
bolsa de estudos e propôs que o assunto seja incluído na pauta da próxima reunião.Dando
continuidade à reunião, a Diretora Paula Branco de Mello, se apresentou como nova
Diretora da DIPES e comunicou a solicitação feita pelo Presidente da CONAP para que a
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Secretária de Educação Superior, Dra. Maria Paula Dallari, participe da próxima reunião
trimestral da Comissão. Em seguida, a Diretora Paula apresentou o novo CoordenadorGeral de Projetos Especiais para a Graduação, Bruno Teodoro Oliva e a nova
Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação, Simone Horta Andrade Righi.
A Diretora Paula forneceu o balanço parcial do processo seletivo do ProUni 1º/2009, uma
vez que encontra-se em andamento. Foram ofertadas 156.000 bolsas, das quais 95.000
integrais e 60.722 parciais. Na 1ª chamada, foram pré-selecionados 148.932 candidatos e
57611 na 2ª chamada. Paula informou que nesse processo foram encaminhados e-mails aos
pré-selecionados, em cada uma das chamadas, com informação complementar do MEC.
Maria Salete falou da dificuldade de alguns candidatos na comprovação de informações por
falta de documentos, principalmente para comprovar que estudaram em Instituições
Públicas no ensino médio. Maria Clotilde acrescentou que muitos cursos não formam turma
como mais um motivo para o não preenchimento das bolsas. Paula comunicou, a título de
informe e a pedido de José Thadeu, que a CONAP terá representação na Conferência
Nacional de Educação - CONAE. Sérgio Custódio propôs que o item 3 fosse amplamente
discutido na próxima reunião e todos concordaram. Frei David destacou a importância da
presença de José Thadeu para discussão do item 4 da pauta, por ter sido o autor da proposta
e os membros presentes concordaram em postergar a discussão para a próxima reunião.
José Thadeu propôs, em Ofício, que a duração das reuniões fosse ampliada, passando a
ocorrer de 10 às 17 horas, o que foi aceito por todos. Sérgio Custódio sugeriu que o item 6
da pauta fosse discutido na próxima reunião, o que foi acatado pelos membros. Às
dezesseis horas Valmor Bolan pediu licença para se retirar, em virtude de outro
compromisso. A Diretora Paula passou a palavra à Coordenadora Simone, que informou
sobre a parceria da Secretaria de Educação Superior com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que visa estabelecer uma cooperação técnica para supervisão das Instituições de
Ensino Superior credenciadas no ProUni e expôs medidas já adotadas pelo MEC, como a
sistematização dos processo de fiscalização e supervisão. Maria Clotilde falou da
importância da participação da CONAP no acordo a ser realizado com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Frei David trouxe, para conhecimento, dois informes sobre o
aumento da diferença do número de negros e brancos nas universidades e sobre o abandono
dos estudos por bolsistas parciais. Sérgio sugeriu que o assunto seja incluído na pauta da
próxima reunião. Agradecendo a presença de todos, a Diretora Paula Branco de Mello
encerrou a reunião, e eu, Fabiana Oliveira Silva de Almeida, lavrei a presente Ata que vai
assinada por mim e por todos os presentes na reunião. Brasília, 3 de março de 2009.
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