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 cinco de março 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 02 de abril de 2008. 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); Márcio Roberto Bico,
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 (CNTE); Wanderley Julio Quedo, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Cloves Alexandre Castro,
representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades (MSU);
Simone Horta Andrade, representante do Ministério da Educação (MEC), CoordenadoraGeral 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: Edcler Tadeu dos Santos Pereira, representante da sociedade civil
designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carente (EDUCAFRO);
Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições privadas
de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e André Vitral,
representante dos estudantes do ensino médio público, designado pela União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas (UBES). Esteve presente ainda Thiago Nobre de Almeida, servidor
do Ministério da Educação designado para secretariar esta reunião da CONAP. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Publicação
das Portarias sugeridas pela Comissão. (Relatora: Paula Branco de Mello); 3 – Aprovação dos
Ofícios do Presidente, solicitando audiência ao Sr. Ministro de Estado da Educação e ao Sr.
Secretário de Educação Superior (Relatora: Simone Horta Andrade); 4 – Relato sobre a
reunião com o Responsável do MEC pela TI do Prouni (Relator: Antônio Ananias Henrique
da Silva); 5 – Avaliação das propostas de Trabalho para a Conap 2012 apresentadas pelo
Membro Cloves. Relatores: Simone Horta Andrade para o item 1, que trata da proposta de
alteração no formato das reuniões nacionais da CONAP; Wanderley Julio Quedo, para os
itens 2 e 3, que tratam da construção de oficinas locais da CONAP e da proposta de
construção de publicações da CONAP, respectivamente; Antônio Ananias Henrique da Silva
para os itens 4 e 5, que tratam da proposta de criação de incubadoras de pesquisa e inovação
cientifica e da proposta de aproximação do Prouni das grandes políticas sociais brasileiras,
respectivamente; Lavínia Rosa Rodrigues para o item 7, que trata da realização de grandes
seminários da CONAP em 2012; Simone Horta Andrade para o item 8, que trata da
apresentação de números gerais do último certame do Prouni, com apresentação de
estatísticas; Cloves Alexandre de Castro para os itens 9 e 10, que tratam respectivamente, da
realização de pesquisas educacionais específicas com os bolsistas do Prouni, em parceria com
IPEA e IBGE e da necessidade de programas de pós-graduação para os alunos concluíram o
Prouni; 6 – 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 presentes. O Presidente da CONAP, Prof.
Valmor Bolan, aprovou e assinou os ofícios a serem enviados à Assessória de Comunicação
Social, solicitando um servidor que acompanhasse as reuniões e posteriormente as noticiasse;
às Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – COLAPs,
estipulando nova data para eleição de novas Comissões Locais; ao Secretário de Educação
Superior e ao Ministro de Estado da Educação, ambos solicitando atendimento às
reivindicações da Comissão, a saber: a designação de um secretário-executivo para a
Comissão; a sugestão da participação do Conselho de Secretários Estaduais de Educação –
CONSED no rol das entidades representadas na CONAP; a reavaliação da Participação da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE à luz do art. 2º da Portaria
nº. 429, de 2 abril de 2008; e a disponibilização de ferramentas adicionais à CONAP, visando
ao aperfeiçoamento e à consolidação dos procedimentos de concessão de bolsas do Prouni.
Foi abordado o 4º item da pauta, com relato da Coordenadora da CGRAG, Dra. Simone Horta
Andrade, tendo em vista que o Sr. Antônio Ananias Henrique da Silva não estava presente,
informando que no novo sistema do Prouni – Sisprouni 2 haverá um módulo da CONAP e
COLAPs, sendo que as comissões locais deverão cadastrar as COLAPs nesse novo sistema,
inserindo vários dados, como nome, endereço, telefone e etc., permitindo aos membros da
CONAP que consultem as informações a respeito das COLAPs e do Prouni. Os membros se
dirigiram para o gabinete da Secretaria de Educação Superior, onde se reuniram com o Dr.
Amaro Henrique Pessoa Lins, Secretário de Educação Superior. Após as devidas
apresentações, o Prof. Valmor Bolan entregou ao Secretário o Ofício nº. 2/2012/CONAP, que
solicita providências para que a Comissão possa ter uma estrutura de trabalho mais exeqüível,
destacando a necessidade de um Secretário Executivo. O Prof. Valmor Bolan solicitou
também que o Secretário entregasse ao Ministro da Educação o Ofício nº. 1/2012-CONAP,
solicitando audiência. O Sr. Secretário se prontificou a atender as solicitações da Comissão e
destacou a importância do papel de acompanhamento e controle social do Prouni da Comissão
e afirmou que quer acompanhar mais de perto o trabalho da CONAP. A respeito do 5º item da
pauta, ficou acordado entre os membros que os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 8 da proposta de trabalho
para a CONAP em 2012 apresentada pelo Sr. Cloves serão discutidos na próxima reunião,
sendo que o Sr. Alencar Mello de Proença será o relator do item 1 e o Sr. Márcio Bico será o
relator dos itens 4 e 5, permanecendo nos demais itens, os relatores já designados. A Sra.
Lavínia apresentou seu relatório sobre o 7º item da proposta, que trata dos seminários da
CONAP, sugerindo que deveriam haver seminários da CONAP nas cidades de São Paulo,
Porto Alegre, Salvador, Manaus, Goiânia, Belo Horizonte e Curitiba. Porém ficou decidido
pelos membros presentes que ocorrerão este ano três seminários nas seguintes cidades e datas:
Campinas/SP em 10/05/2012; Salvador/BA em 16/09/2012; e Curitiba/PR em 23/10/2012. O
Sr. Cloves apresentou seu relatório sobre os itens 9 e 10 das propostas de trabalho da
CONAP, sugerindo, a respeito do item 9, que trata da necessidade de se produzir informações
sobre os bolsista do Prouni no que se refere à educação e à saúde, a inclusão no PNAD
(Pesquisa Nacional de Amostragens e Domicílios) de questões relevantes aos bolsistas do
Prouni. A Diretora da DIPES, Sra. Paula Branco ressaltou que já existe encaminhada pesquisa
do Prouni junto ao IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A Diretora da DIPES,
Paula Branco ressaltou também a dificuldade de realização de pesquisa com o IBGE. Ficou
acordado entre os membros que o Sr. Cloves redija documento sugerindo questão a ser
inserida no censo do IBGE na próxima reunião. A respeito do Item 10, que trata da criação da
possibilidade dos bolsistas do Prouni se graduarem em pós-graduação stricto sensu, ficou
decidido entre os membros que tal questão exorbita à competência da CONAP. A respeito de
problemas da Universidade Gama Filho, trazidos por Wanderley Júlio Quedo o Prof. Valmor
Bolan sugeriu-lhe que elabore um documento escrito a respeito do Prouni na instituição, para
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que após exame da CONAP, a DIPES possa adotar as medidas necessárias. Não havendo mais
assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às quatorze horas pelo Presidente Prof.
Valmor Bolan, e eu, Thiago Nobre de Almeida, lavrei a presente ata que vai assinada por mim
e todos os presentes na reunião.
Brasília, 5 de março de 2012.
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