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 quatro de setembro 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 no horário estabelecido, a mesma iniciou
seus trabalhos às doze horas já com a presença de sessenta por cento de seus integrantes
nomeados. 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); Lavínia Rosa Rodrigues, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CONTEE); Wanderley Julio Quedo, representante do corpo docente
das instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Dener de Oliveira Sousa,
representante dos estudantes do ensino médio público, designado pela União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas (UBES); Simone Horta Andrade, representante do Ministério da
Educação (MEC), Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação 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); Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições
privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); Alencar
Mello Proença, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior
designado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e Cloves Alexandre
Castro, representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades
(MSU), tendo os dois últimos justificado antecipadamente a impossibilidade de comparecimento.
Esteve presente ainda Gerlane Romão Fonseca Perrier, servidora designada para secretariar a
reunião da Conap. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da
reunião realizada no dia 3 de julho de 2012; 2. Cancelamento de Bolsas Prouni (Relator: Alencar

Proença); 3. Carta de São Paulo: 1. Constar como obrigatoriedade nas atribuições das Colaps,
realizar reunião semestral com os Prounistas. (Relator: Antonio Ananias), 2. Instituir um boletim
informativo eletrônico do prounista sob a responsabilidade da Conap, com exposição no site do
MEC/Prouni. (Relator: Antonio Ananias), 3. Ampliar e/ou criar parcerias com empresas,
municípios, estados para realização de estágios remunerados. (Relator: Cloves Castro), 4.
Incrementar o orçamento federal na rubrica bolsa permanência, visando ampliá-la para os atuais e
demais Prounistas. (Relatora: Paula Branco), 5. Desenvolver (MEC e as Colaps) a publicidade de
cases de sucesso e conquistas dos alunos Prounistas, junto às Instituições de Ensino Superior,
bem como nos meio de comunicação de massa, com o objetivo de aumentar a autoestima dos
Prounistas. (Relator: Alencar Proença), 6. Utilização das bolsas remanescentes, após o
encerramento do processo seletivo, nas Instituições de Ensino Superior por alunos matriculados
ou não, que se enquadrem nos critérios do Prouni, com exceção do requisito de ter estudado em
escola pública. (Relatora: Lavínia Rosa), 7. Estender o benefício do Prouni para Cursos de Pós
Graduação, especialmente na Especialização. (Relatora: Paula Branco), 9. Determinar que o
aluno Prounista, que recebe bolsa permanência, faça um trabalho de divulgação,
preferencialmente na Instituição da qual ele provém; privilegiando alunos do ensino médio, bem
como professores e o corpo administrativo da Instituição. (Relator: Alencar Proença), 10. Sugerir
que o Ministério da Educação assuma o papel político para envolver outras entidades da
federação, bem como incorporações, associações e instituições da iniciativa privada, para que os
Prounistas sejam atendidos com insumos didáticos, alimentação e auxílio transporte, inclusive
envolver esse processo nas compensações das atividades do estado, municípios e as próprias
instituições. (Relator: Cloves Castro), 11. Modificar o referencial de renda per capita de bruta
para líquida no critério de acesso ao Prouni. (Relatora: Paula Branco); 4. Relatório crítico
bibliográfico de autores que tratem do Programa Universidade para Todos – Prouni (Relatora:
Lavínia Rosa); 5. Relatório final das matrículas do Prouni no segundo semestre de 2012.
(Relatora: Paula Branco); 6. Reunião da CONAP com o Ministro. (Relatora: Simone Horta); 7.
Apresentação do Módulo COLAP no Sistema Informatizado do Prouni (Relatoras: Paula
Branco/Simone Horta); 8. Encontro de Salvador. (Relator: Valmor Bolan); 9. Outros Assuntos. O
Presidente da Comissão, prof. Valmor Bolan, iniciou a reunião submetendo aos membros
presentes a ata da reunião anterior, propondo sua aprovação. A ata foi aprovada e assinada pelos
participantes presentes na reunião do dia 3 de julho de 2012. Dando seguimento à pauta da
reunião, em relação ao item 2, ficou decidido que seria relatado pelo prof. Alencar Proença na
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próxima reunião. O terceiro item da pauta que trata da Carta de São Paulo ficou decidido pelos
membros presentes que os subitens 1, 2, 3, 5, 9 e 10, seriam relatados na próxima reunião pelos
relatores já designados. Ainda em relação ao item 3, subitem 4, profa. Paula Branco relatou que o
pedido foi encaminhado, mas pelo fato de ter havido cortes no orçamento encontra-se em análise.
Apresentou os avanços conseguidos em relação ao valor da Bolsa Permanência, que era de R$
300,00 e que com empenho foi equiparado ao valor da Bolsa de Iniciação Científica, R$ 400,00.
O subitem 6, foi iniciado pelo Sr. Presidente com uma breve explanação sobre qual seria a ideia
central. Profa. Lavínia Rosa fez uma breve leitura sobre seu relato e concluiu pela necessidade de
mudança da Lei no que se refere a Bolsas Remanescentes onde trata do requisito de ter sido o
candidato a bolsa Prouni proveniente de escola pública. Prof. Valmor Bolan, particularmente
acha que a proposta não seria só em relação à escola pública, mas também em relação à
possibilidade do remanejamento interno de alunos já matriculados e que gostariam de trocar de
curso. Relacionou as oportunidades que alunos de Escola Pública têm para o ingresso em
Instituições de Ensino tanto públicas quanto privadas. Discutiu-se sobre a necessidade de
atualização na regulamentação do Prouni. Prof. Wanderley Quêdo, ponderou que, como o Prouni
tem caráter afirmativo e emergencial, não há sentido em se falar em mudanças em relação ao
critério “ter estudado em escola pública” para vagas remanescentes, se posicionando contra o
debate demonstrando certa preocupação em relação à qualidade da escola básica privada. Sr.
Dener Sousa, levantou a questão sobre a escola pública e a necessidade em qualificar/ensinar,
sendo logo em seguida encerradas as discussões pelo Sr. Presidente que decidiu deixar a
discussão para a próxima reunião. Profa. Paula Branco comprometeu-se a apresentar dados para
aprofundar a discussão. Dando seguimento, o subitem 7, foi relatado pela profa. Paula Branco
que observou a existência de várias dificuldades associada à extensão dos benefícios do Prouni
aos cursos de Pós Graduação, dentre os quais relacionou que: não há avaliação do MEC sobre a
qualidade dos cursos de Especialização; há dificuldades para operacionalizar o critério de seleção
dos candidatos, e ponderou por fim que o FIES poderá atender esta demanda. Os demais
membros concordaram com o que já prevê a Lei que regulamenta o FIES. Profa. Paula Branco
continuou relatando o subitem 11, afirmando que os programas do governo federal consideram a
renda bruta, devendo ser realizado estudos sobre a possibilidade de aumento da renda exigida
como critério de entrada no Prouni. Os demais membros concordaram em sugerir para o Ministro
que estabeleça que o Prouni só conceda bolsa integral, considerando que a ociosidade relativa das
bolsas parciais é elevada e que há histórico de não ocupação das bolsas parciais. O item 4 foi
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retirado da pauta. Em relação ao item 5, profa. Paula Branco informou que o processo seletivo
ainda não terminou, apresentando os dados parciais. Surgindo discussões em relação a não
ocupação das bolsas na modalidade de ensino a distância, tendo sido deliberado o
encaminhamento de ofício da CONAP ao Ministro da Educação, via Secretário da SESu. Em
relação ao item 6, a profa. Simone Horta recomendou ao Sr. Presidente da CONAP a necessidade
de reiterar solicitação de encontro com o Sr. Ministro. Dando continuidade à reunião, em relação
ao item 7, a profa. Simone Horta falou da importância do Módulo Colap para o acompanhamento
das Comissões Locais, mostrando dados colhidos no sistema em relação à quantidade de Colaps
cadastradas após a implantação do módulo no SisProuni e em seguida, foi apresentada a
funcionalidade do módulo para os demais membros. O Sr. Presidente, prof. Valmor Bolan, deu
sequência ao item 8, lendo a programação do encontro de Salvador e explicando como será
trabalhado cada momento. Decidiu-se que deverá ser emitido certificado de participação.
Finalizando a pauta, foi questionado o andamento do processo de nomeação do membro
representante da CONSED, ficando o Prof. Valmor Bolan encarregado de entrar em contato com
a profa. Nilce Rosa da Costa, Secretária Executiva do Conselho Nacional de Secretários da
Educação – CONSED. Por fim, o prof. Wanderley Quedo informou que no Rio de Janeiro foi
instalada uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado, para apuração de irregularidades nas
IES Gama Filho, São Paulo Apóstolo, Santa Úrsula e Universidade Cândido Mendes. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada as quatorze horas pelo
Presidente, prof. Valmor Bolan, e eu, profa. Gerlane Perrier lavrei a presente Ata que vai
assinada por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 4 de setembro de 2012.
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