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 9 horas e 30 minutos do dia 6 de abril de 2016, 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. Participaram da reunião os membros:
Victor Henrique Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de
ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da
CONAP; Cloves Alexandre de Castro, indicado pelo MEC como representante da
sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); David
Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil,
designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
(EDUCAFRO); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Samuel Martins
Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC) e Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Ausentes os membros: Alan Francisco
de Carvalho, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino
superior, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC) e Sandra de Faria, representante dos
dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Falta não justificada: Jéssica Lawane
Sousa Rodrigues, representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Esteve presente ainda como
convidada a Sra. Nilce Rosa da Costa, representante do Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED). Participou ainda, Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1 - Informes gerais; 2 - Leitura e aprovação das
justificativas de ausência; 3 - Aprovação da Atas das Reuniões realizadas no dia 9 de
dezembro de 2015 e no dia 25 de fevereiro de 2016; 4 - Levantamento da normativa
atualizada sobre a questão da “autodeclaração” e “heteroclassificação”, bem como
revisitar julgados do STF sobre o assunto e apresentar para o Pleno (Victor Grampa –
item 1 da Ata de 25/2/2015); 5 - Apresentação de relato a respeito da Ação Direta de
Constitucionalidade (ADC) nº 41 e sobre a possibilidade de ingresso da CONAP

como “amicus curiae” na referida ADC nº 41 (Victor Grampa – item 1 da Ata de
25/2/2015); 6 - Apresentação dos dados solicitados na Reunião de 9 de dezembro de
2015 (Samuel Martins - item 4 da Ata de 9/12/2015); 7 - Informes a respeito dos
trabalhos da Subcomissão que trata da Reestruturação da Portaria e Regimento da
CONAP (Cloves Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa); 8 - Decisão do Pleno
a respeito da manutenção, reformulação ou cancelamento da Subcomissão, composta
pelos membros Sandra de Faria, Alan Carvalho e Geraldo Profírio que trata do
documento a ser enviado ao Ministro com os itens necessários para o funcionamento
da CONAP, proposto na Reunião de 11/8/15 (item 6 da Ata de 25/2/2016); 9 Apresentação do documento único de resposta às cartas do Rio de Janeiro
(22/10/2014), Natal (12/12/2014) e Jundiaí (11/8/2015), conforme acordado na
Reunião de 9/12/2015. (Samuel Martins). 10 – Informes sobre a organização do
próximo seminário; 11 – Encaminhamentos; 12 – Outros assuntos. Item 1. Geraldo
Pessoa informou seu possível desligamento da CONAP, visto que seu mandato se
encerra e ele possui outras demandas que obstariam sua recondução. Após
considerações dos membros da Comissão, decidiu permanecer na CONAP. David
Santos informou sobre o lançamento da “Hora do ENEM” e que o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), adotará cotas para negros em concursos do MP, bem
como informou a respeito da PEC (53 assinaturas de Senadores) para uma Assembleia
Revisional Exclusiva para Reforma Política e Partidária. Nilce Costa informou que a
Hora do ENEM é uma ação muito importante para o CONSED, o qual está dando o
máximo apoio. Nilce Costa comentou que houve uma questão na implementação, pois
o sistema operacional que o MEC disponibiliza para os Estados é o LINUX e a
plataforma do “Hora do ENEM” é o Windows Vista, de modo que os estados
precisarão contar com as Instituições Federais ou com os discentes, os quais só
acessarão em suas casas. Assim, a CONAP deliberou para que seja disponibilizado na
página do Prouni o endereço do “Hora do ENEM”. Complementarmente, a CONAP
deliberou para que seja feito convite ao Tiago da TV Escola, para falar sobre
divulgação do Prouni no “Hora do ENEM”. Item 2. Foi realizada a leitura e
submissão para aprovação dos nomes com ausência justificada. Ademais, a CONAP
deliberou que as ausências justificadas deverão ter a motivação bem explicitada no email/telefonema, de comunicação de ausência, se possível com comprovação. Caso
haja razão pessoal, que o membro da Comissão não queira informar em Reunião/Ata,
este deve encaminhar a justificativa ao e-mail do Presidente e do Secretário Executivo.
Ressalta-se que o membro que apresentar como justificativa de ausência motivação
genérica, terá a ausência considerada como injustificada. A este respeito, Geraldo
Pessoa reiterou a necessidade de fundamentações nas ausências dos membros. A
CONAP deliberou também que os membros devem ser comunicados por mensagem
eletrônica para que apresentem com antecedência à emissão de passagens e diárias, a
fundamentação de ausência motivada. Item 3. Victor Grampa fez a leitura da ata de
25/2/2016, bem como apresentou as correções realizadas na Ata de 9/12/2015. Neste
sentido, a CONAP deliberou pela aprovação das Atas em questão. Item 4. Victor
Grampa apresentou posicionamento de que a matéria possui base jurídica considerável
de acordo com o posicionamento do STF, com o ordenamento jurídico pátrio e com a
normativa internacional. Assim, Victor Grampa solicitou aos membros novo prazo de
apresentação do relatório deste item, bem como sugestões de entidades/pessoas (do
poder público e da sociedade civil) que podem ser consultadas para auxiliar na
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elaboração de um relatório final sobre a matéria deste item. Frei David apresentou
indicações de entidades/pessoas a serem consultadas nesse processo de levantamento e
elaboração do relatório. Neste sentido, a CONAP deliberou que: a) seja verificado
junto ao MPF do Espírito Santo; b) seja feito o contato com a Dra. Ana Carolina
(Procuradora da República - DF e Territórios); c) seja feito contato com a ANDIFES;
d) sejam verificados os dados da Federal do Rio Grande do Sul nos 10 anos de
concurso com cotas. e) seja incorporado ao relatório, a interpretação da ADPF da
UNB (sobre cotas raciais), considerando o voto do ministro Lewandowski do STF; f)
seja verificado junto ao IBGE o número de pessoas que pedem emissão de certidão
que no Censo de 2010 se declarou “negro”. g) seja verificado com Itamarati sobre a
realização de reuniões de trabalho (seminários) sobre cotas que estariam agendadas e
verificar se cabe participação externa. h) seja verificado posicionamento oficial da
SEPIR; i) seja procurada a Sra. Celina do Ministério do Planejamento – Gabinete do
Ministro – para tratar sobre “heteroclassificação”. j) seja organizado Seminário sobre
Cotas; l) seja analisada a produção do Dr. Adilson Moreira (doutor pela Universidade
de Harvard); m) seja feita análise das experiências internacionais: como nos EUA; n)
seja repensada a política de fiscalização no caso dos cursos universitários mais
procurados. Samuel Martins apresentou indicações de entidades/pessoas a serem
consultadas nesse processo de levantamento e elaboração do relatório. Samuel Martins
esclareceu ainda que existem instrumentos normatizados de controle social e informou
que serão levadas ao Ministro as sugestões para o aprimoramento do controle social.
Complementarmente, Samuel Martins destacou que a razão da autodeclaração nas
normativas se dá pela arena política que definiu essas leis e atos, que não há
evidências científicas de outros critérios melhores que a autodeclaração. Ademais,
Samuel Martins informou que houve uma consolidação histórica e social da
formatação atual das cotas raciais. A respeito disso, a CONAP deliberou que seja: a)
solicitado
ao
Ministro,
Seminário
sobre
Igualdade
Racial
e
Autodeclaração/Heteroclassificação, com participação dos movimentos sociais; b)
seja realizada pesquisa mínima nos cotistas para verificar se há fraudes que ensejem
uma alteração na normativa (survey); c) oficiada as Pró-Reitorias de pós-graduação
para verificar se há pesquisas dessa natureza nas IES (Programas CAPES 4, 5, 6 e 7).
Samuel Martins adiantou que não votará favorável à alteração de critérios na próxima
reunião, pois adianta que os dados que serão apresentados certamente não serão
conclusivos, por melhor estruturado que estejam, pois há necessidade de pesquisa
empírica – para a qual se deve buscar parcerias, pois o MEC não disporá de recursos
para a execução. Item 5. David Santos informou que o Ministro Barroso irá em 15
dias decidir nessa questão, e que a Procuradoria-Geral da República (PGR) está
entendendo que a fraude está ocorrendo nas universidades e concursos. David Santos
informou que a PGR chamou o Ministério do Planejamento e disse que estão sendo
omissos, bem como haverá uma regulamentação do Ministério. Victor Grampa
considerou o ingresso da CONAP como amicus curiae prejudicado em razão do teor
da ADC nº 41 e a lei sobre a qual versa. Assim, por deliberação, a Comissão aprovou
por unanimidade o parecer do Relator que considera o item prejudicado em função da
matéria da ADC nº 41, que versa exclusivamente sobre concursos para provimento de
cargo, tendo por objeto a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. Item 6. Adiado para a
próxima Reunião. Item 7. A discussão desse item foi adiada para a próxima Reunião.
Em tempo, os membros deliberaram sobre: a) alteração do nome da CONAP de
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“Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni” para
“Comissão Nacional do ProUni” b) pedir um paralelismo do logo do PROUNI com o
da CONAP. Item 8. A CONAP decidiu por desconstituir a Subcomissão que tratava
da matéria, encerrando a discussão deste assunto. Item 9. Adiado para a próxima
Reunião. Item 10. Os membros deliberaram que seja iniciada a execução preliminar
do evento, com avaliação de viabilidade em 15 de abril. Item 11. A Comissão tratou
de outros temas, tais como: a) que sempre seja nomeado um coordenador nas
subcomissões; b) que as atas das reuniões da CONAP sejam encaminhadas ao
Secretário da SESu, com pedido de envio ao Gabinete do Ministro. c) que seja
encaminhada consulta à DTI para saber se é possível fazer uma mala direta da
CONAP para as COLAPs; d) Homenagem ao Prof. Dilvo – (Redigida pelo Prof.
Valmor, ajustada e encaminhada pela CONAP e DIPES); e) Foi comunicado o novo
Diretor da DIPES, Vicente de Paula Almeida Júnior; f) Samuel sugeriu que a CONAP
enviasse ofício ao MEC sugerindo que os estagiários contratados fossem do ProUni;
g) Hora do ENEM: que seja feito contato com a TV Escola solicitando que eles
auxiliem na divulgação do ProUni como possibilidade a partir do ENEM – ver
material com ACS para encaminhar à TV Escola sobre o ProUni (Ofício CONAP); h)
Ao Pablo encaminhar os dados para o Frei David fazer o relatório do item deixado por
Antonio Ananias [Adm.]. i) Cartão da Juventude – pelo perfil de renda do CADÚnico
(meia entrada). Enviar ofício à Secretaria da Juventude, explicando a questão e
buscando interação. j) encaminhar para publicação os calendários da CONAP e atas.
Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 15 horas e eu,
Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos
os presentes na reunião. Brasília, 6 de abril de 2016.
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