MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às onze horas do dia três de julho de 2012, na sala de reuniões da Diretoria de Políticas e
Programas de Graduação –

Dipes/SESu/MEC, reuniu-se a Comissão Nacional de

Acompanhamento e Controle Social do Prouni – Conap, instituída nos termos da Portaria n°. 429
de 2 de abril de 2008. Não tendo tido a maioria simples a mesma iniciou seus trabalhos às doze
horas com a presença de cinquenta por cento de seus integrantes. Participaram da reunião os
membros: Valmor Bolan, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino
superior designado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES);
Alencar Mello Proença, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior
designado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Antônio Ananias
Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior
designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); Lavínia Rosa Rodrigues, representante do
corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CONTEE); Cloves Alexandre Castro, representante da
sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades (MSU) e Paula Branco de
Mello, representante do Ministério da Educação (MEC), Diretora de Políticas e Programas de
Graduação. Estavam ausentes os membros: Márcio Roberto Bico, representante do corpo discente
das instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes
(UNE); André Vitral, representante dos estudantes do ensino médio público, designado pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES); Wanderley Julio Quedo, representante do
corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Edcler Tadeu dos Santos Pereira,
representante da sociedade civil designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e
Carente (EDUCAFRO) e Simone Horta Andrade, representante do Ministério da Educação
(MEC), Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação. Esteve presente ainda
Gerlane Romão Fonseca Perrier, servidora designada para secretariar esta reunião da Conap. A
reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Exclusão do Membro André Vitral. (Relator:
Valmor Bolan); 2. Reunião Extraordinária da Conap com 10 Colaps a serem convidadas para
tratar da ociosidade e evasão do Prouni. (Relatora: Simone Horta Andrade); 3. Informações sobre

o seminário de São Paulo. (Relatores: Antônio Ananias Henrique da Silva e Cloves Alexandre
Castro); 4. Apreciação e encaminhamento da Carta de São Paulo. (Relatora: Lavínia Rosa
Rodrigues); 5. Dados finais do Processo Seletivo do Prouni de 2012. (Relatora: Paula Branco de
Mello); 6. Informações a respeito do encaminhamento das reivindicações da Conap: (Relatoras:
Paula Branco de Mello e Simone Horta Andrade): a) Sistema informatizado novo, b) Secretário
Executivo exclusivo, c) Extensão da Bolsa Permanência, d) Agendamento de reunião com o
Ministro; 7. Assistente Social como membro facultativo das Colaps – sugestão do seminário de
São Paulo. (Relator: Cloves Alexandre Castro); 8. Outros Assuntos. O Presidente da Comissão,
Prof. Valmor Bolan, iniciou a reunião expressando sua felicidade em relação ao quórum de mais
de cinquenta por cento dos membros já nomeados, já que o representante do CONSED, cuja
nomeação está prevista na portaria n° 429, de 2 de abril de 2008 ainda não foi nominalmente
designado. Destacou ainda a presença, na qualidade de convidado, do novo representante da
UBES, Dener de Oliveira Sousa. Posteriormente submeteu aos membros presentes a ata da
reunião anterior, propondo sua aprovação. A ata foi aprovada e assinada pelos presentes. Dando
seguimento à pauta da reunião, em relação ao item 1, o relator, o Prof. Valmor Bolan, considerou
que a discussão deste item tornou-se desnecessária por já estar em processo de substituição do
representante da UBES, cuja nomeação já está em andamento. Em seguida leu o relatório para
constar na Ata. O segundo item da pauta não foi relatado pelo fato de Dra. Simone Horta
Andrade encontrar-se de licença, ficando o relato do mesmo adiado para a próxima reunião no
dia quatro de setembro. O Sr. Presidente esclareceu aos presentes sobre o objetivo do segundo
item da pauta. O terceiro item da pauta foi relatado inicialmente pelo Sr. Cloves que apresentou
informações pertinentes sobre o seminário de São Paulo, sendo complementado pelo Sr. Antonio
Ananias que pontuou alguns entraves dos alunos Prounistas. Este ressaltou que o Seminário foi
bastante proveitoso e que houve uma grande participação, sendo importante, pois possibilitou
saber o que acontece em todo o país. O Sr. Presidente destacou a importância da participação no
período vespertino na forma de dinâmica de grupo interativo entre os membros presentes das
Colaps e da Conap e observou que a falta de comunicação entre a Conap e as Colaps deve-se à
falta de um sistema informatizado/MEC, observando ainda que a participação da Comissão Local
geralmente se restringe ao trabalho do Coordenador do Prouni, que normalmente coordena
também a Colap. O Sr. Antônio Ananias relatou que tomou conhecimento de casos ocorridos na
Mackenzie no curso de Direito, onde alunos que conseguiram estágios remunerados foram por
esta razão, excluídos da bolsa. O Sr. Presidente observou que algumas instituições participam do
Prouni como uma atividade meramente comercial, lamentando que a falta de uma mobilização
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interna, o que se torna crítico, demonstra o não comprometimento com o Programa por parte
destas instituições. A profa. Lavínia ressaltou que não havia grande representação discente no
Seminário. A profa. Paula Branco destacou um item do regulamento que trata da revisão da bolsa
por mudança de situação financeira, ressaltando que a CGU questionou o que é “alteração
substancial de renda”. Segundo ela, é difícil definir o que é alteração substancial de renda em
valores financeiros limites, uma vez que uma boa renda para uma região longínqua do Brasil
pode ser uma renda pouco significativa em uma região de alta concentração urbana, entretanto, a
demonstração de ganhos financeiro nitidamente substancial vai depender da avaliação criteriosa
do Programa para casos excepcionais. Alguns membros da comissão afirmaram ser odioso
castigar o Prounista por sua ascensão econômico-financeira durante o curso. A profa. Paula
ressaltou que o aluno Prounista pode e deve participar, por exemplo, de programas de iniciação
científica. Ressaltou ainda que a bolsa irregular deve ser encerrada em qualquer momento, não
precisando esperar o encerramento do semestre. O prof. Alencar propôs que o cancelamento de
qualquer bolsa fosse submetido a parecer da Colap. A profa. Paula sugeriu na ocasião que este
tema deva ser melhor discutido por ter um impacto muito grande, devendo ser observada a
legislação pertinente. Ficou decidido que esse tema deverá ser incluído como item de pauta para
uma próxima reunião, tendo como relator o próprio proponente. O quarto item foi iniciado pelo
Sr. Presidente que disse que compete à Comissão responder aos seminaristas sobre a Carta de São
Paulo. A prof. Lavinia leu o seu relatório, tendo proposto que seja discutido cada item da Carta,
concluindo que a Conap referende-a na íntegra. O prof. Alencar frisou que a Conap não pode
homologar a carta, opinião aceita por todos os demais membros presentes. A profa. Paula
defendeu que a Conap deva dar os encaminhamentos necessários, mesmo que não concorde com
algum item. A Comissão recebeu a Carta de São Paulo e estará estudando para posterior
encaminhamento. O Sr. Presidente sugeriu que fosse acatado o que a relatora propôs, devendo ser
posto em discussão cada item com determinação de relator para os diversos itens. A profa.
Lavínia ressaltou que pode faltar ferramental para analisar alguns itens da Carta de São Paulo. O
prof. Alencar propôs que fosse dividido da seguinte forma: relator número um para os itens três,
cinco e dez; relator número dois para os itens quatro, sete, e onze; relator número três para os
itens um e dois; relator número quatro para o item seis; e relator número cinco para o item nove.
A profa. Paula sugeriu que o item cinco fosse relatado pelo mesmo relator do item nove. A
proposição, com esta sugestão, foi acatada por todos os membros. Ficou acordado como
relatores: prof. Cloves, relator um; profa. Paula, relatora dois; Sr. Antônio, relator três; profa.
Lavínia, relatora quatro; e prof. Alencar, relator cinco. O Sr. Presidente orientou que os relatores
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devem trabalhar os seus relatórios com base no relatório da profa. Lavínia. O sexto item desta
pauta, relatado pela profa. Paula Branco, que afirmou que há atraso no Sistema Informatizado
novo (a) e que apesar dos esforços feitos não foi possível implementá-lo, permanecendo em uso o
antigo. Informou que o sistema está pronto, mas está ainda em processo de teste, o qual está
sendo feito aos poucos. Como medida paliativa (se for demorar muito) deverá ser colocado um
módulo para a Conap e Colaps no atual. Em relação ao pedido de nomeação de um Secretário
Executivo para a Conap (b), foi informado que o Secretário de Educação Superior, acolheu o
pedido da Comissão, tendo sido indicada a profa. Gerlane Perrier. Por proposta do Sr. Presidente
será encaminhado um ofício de agradecimento ao Secretário, não somente pela nomeação da
Secretária Executiva mas também pelo encaminhamento de outros dois pedidos, a saber: novo
sistema informatizado para a Conap e a extensão da Bolsa Permanência para todos os Prounistas.
Quanto à extensão da Bolsa Permanência (c) para todos os prounistas, a profa. Paula salientou
que o Ministério está despendendo esforços para que esta sugestão da Conap seja concretizada.
Quanto ao agendamento de reunião com o Ministro da Educação (d), a profa Paula informou que
estará reforçando o pedido do Presidente da Conap pra que tal reunião ocorra oportunamente. O
sétimo item foi relatado pelo prof. Cloves que sugeriu que o Conap acolha a proposta, incluída na
Carta de São Paulo, para que seja incluído um profissional “Assistente Social” como membro
facultativo das Colaps. O prof. Valmor colocou em discussão, tendo o Sr. Antônio destacado a
importância deste profissional. O prof. Alencar questionou que não é privilégio de um Assistente
Social analisar a equidade e a justiça, por exemplo, pois a proposta cria um pré-conceito de que
tais análises só seriam garantidas na presença de um Assistente Social. Reforçou que este papel é
do órgão colegiado a quem cabe garantir, e não o profissional (formação). Segundo ele, o bom do
processo é juntar pessoas diferentes para que haja a democracia plena, posicionando-se contra a
proposta. A profa. Lavinia concordou com o prof. Alencar de que não é preciso ser um
profissional Assistente Social, e considerou que cada instituição deve ter um Núcleo de Apoio ao
Estudante e que este setor poderia estar representado (facultativamente). O Sr. Presidente
ressaltou que o profissional proposto deve ter a função de acompanhar os alunos. A profa. Paula
não gosta da expressão membro facultativo, considerando que este não vai servir para nada, acha
que o mesmo deve ser normatizado. O Sr. Presidente observou que sendo facultativo, as Colaps
podem designar quem desejarem (profissionais) para ajudar nos procedimentos pertinentes a elas,
logo considera que não há necessidade de normatização do assunto. A seguir tratou-se do item
cinco da pauta, que havia sido deixado para o final das discussões. O quinto item foi relatado pela
profa. Paula, que citou a quantidade de bolsas oferecidas, tendo repassado os dados quantitativos
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e observou que deve ser melhorada a ocupação de bolsas. Destacou a questão da não formação de
turma, que é grande em alguns cursos de baixíssima procura pela comunidade. Em “outros
assuntos” o prof. Alencar justificou antecipadamente a sua ausência na próxima reunião prevista
para o dia quatro de setembro do corrente ano em função de viagem ao exterior. Em seguida a
profa. Paula comunicou que o Secretário da SESu enviou Ofício à Presidente da CONSED
solicitando-lhe indicação de seu representante para que venha a ser nomeado pelo Ministro da
Educação como membro da CONAP, solicitou ainda à Secretária Executiva que providencie o
telefone da profa. Maria Nilene Badeca da Costa. O prof. Cloves comunicou que o Congresso
Nacional está estudando a ideia de incluir os alunos das cooperativas de escolas particulares
como tendo direito ao Prouni. O presidente ainda em “outros assuntos” comunicou que o próximo
encontro regional será na cidade de Salvador, no dia dezoito de setembro e que convidará para
sediá-lo a UNIJORGE e que o último encontro do ano será na cidade de Curitiba no dia vinte e
três de outubro na Universidade Católica do Paraná. O Sr. Presidente ainda consultou sobre o
documento que o prof. Cloves iria redigir sugerindo questão a ser inserida no censo do IBGE e
também sobre os problemas enfrentados na Universidade Gama Filho – Centro Universidade São
Paulo Apóstolo os quais foram comentados pelo Sr. Wanderley. Os presentes consideraram
ambas as matérias vencidas, e sobre a pendência em relação a sugestão da profa. Lavínia, na
reunião de oito de maio último, no sentido de viabilizar a realização de um encontro acadêmico
para discutir o Prouni, a Comissão considerou um tema muito genérico e aceitou estudar a
sugestão da profa. Lavínia no sentido de se realizar uma reunião em Brasília com os autores de
produção científica (dissertações, teses de doutorado, artigos e outras produções) que tratam do
Prouni. A Comissão encarregou a profa. Lavinia a trazer na forma de relatório na próxima
reunião, um levantamento bibliográfico crítico a respeito do assunto. Voto de louvor: a
Comissão por unanimidade aprovou um Voto de Louvor ao Secretário da CONAP até o presente
momento, Thiago Almeida Nobre, por sua dedicação, empenho e serviço generoso à causa da
Conap. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às quatorze horas
pelo Presidente, prof. Valmor Bolan, e eu, profa. Gerlane Romão Fonseca Perrier lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 3 de julho de
2012.

5

