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 dez horas e trinta minutos do dia seis de julho de 2011, 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:
Alencar Mello Proença, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino
superior designado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e
Presidente da Comissão; Valmor Bolan, representante dos dirigentes das instituições
privadas de ensino superior designado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES); Edcler Tadeu dos Santos Pereira, representante da sociedade
civil designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carente (EDUCAFRO);
Michelle Leopodino Bressan, representante do corpo discente das instituições privadas de
ensino superior designada pela União Nacional dos Estudantes (UNE); Paula Branco de
Mello, representante do Ministério da Educação (MEC), Diretora de Políticas e Programas
de Graduação e Lilian Carvalho do Nascimento, representante do Ministério da Educação
(MEC), Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação (substituta). Estavam
ausentes os membros: Márcio Roberto Bico, representante do corpo discente das
instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes
(UNE); Wanderley Julio Quedo, representante do corpo docente das instituições privadas
de ensino superior designado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Reginaldo Alberto Meloni, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Wenner Patrick de Sousa, representante da
sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades (MSU). 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 – Eleição do Novo Presidente da CONAP; 3 –
Avaliação do trabalho da CONAP nos últimos 12 (doze) meses; 4 – Reavaliação das
Reuniões Regionais, seus objetivos e seus resultados; 5 – Discussão sobre a necessidade de
avaliação das COLAPS, sua implantação e seu funcionamento; 6 – Recomendação do item
nº. 1.7 do Acórdão nº. 1.965/2011 – TCU – 1ª Câmara: Estudo de medidas para
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle relativos à concessão e manutenção das
bolsas do Prouni; e 7 – Outros assuntos. O Presidente da Comissão iniciou a reunião
solicitando que os membros presentes lessem a ata da reunião anterior, propondo sua
aprovação logo em seguida. A ata foi aprovada e assinada pelos presentes. Por sugestão dos
membros presentes, o próximo assunto abordado foi o terceiro ponto da pauta. O Presidente
da Comissão apresentou sua avaliação do trabalho da CONAP nos últimos 12 (doze)
meses, seguido da avaliação dos demais membros. Na avaliação efetuada pelos membros,
destacou-se, como principal resultado do trabalho da CONAP, a criação das Comissões
Locais de Acompanhamento e Controle Social do Prouni nas instituições participantes do

Programa. Com relação ao quarto ponto da pauta, foi salientada a importância das reuniões
regionais com membros das COLAPS para consolidação das referidas Comissões Locais.
Foram agendadas, para outubro, 2 (duas) reuniões regionais: em Recife e em Belém. Ao
tratar do quinto ponto da pauta, foi acentuado que as COLAPS têm um papel importante a
ser desenvolvido, visto que são os canais de interação com a comunidade acadêmica e com
as organizações da sociedade civil. São as Comissões Locais que recebem as reclamações,
denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se for o caso, à CONAP. Considerando o
importante papel das COLAPS, foi ressaltado na reunião que as mesmas deveriam ter uma
maior divulgação. Foram organizadas duas subcomissões na reunião, uma responsável
pelas reuniões regionais, composta pelo Alencar Mello de Proença, Wanderley Júlio
Quedo, Edcler Tadeu dos Santos Pereira e Paula Branco de Mello, e outra responsável pela
avaliação das ações desenvolvidas pelas Comissões Locais, composta pelo Márcio Roberto
Bico, Valmor Bolan, Michelle Leopodino Bressan e Lilian Carvalho do Nascimento.
Dentre os assuntos tratados na reunião, foi discutida a ausência em várias reuniões
consecutivas dos membros indicados pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas UBES. Ficou estabelecido, a pedido da senhora Michelle, que ela entraria em contato com a
UBES, sendo concedido prazo até 18 de julho de 2011 para recebimento, no MEC, do
ofício com a indicação dos respectivos membros. A senhora Lilian deu início ao sexto
ponto da pauta, expondo a recomendação do item nº. 1.7 do Acórdão nº. 1.965/2011 do
TCU. Sobre o assunto, concordaram os membros que a criação das Comissões Locais já é
uma medida de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle. Relativamente à eleição do
novo presidente da CONAP, ficou acordado entre os membros que a eleição será realizada
na próxima reunião, visto que a maioria dos membros não estava presente, sendo elegíveis
todos os membros nomeados. A data da próxima reunião foi alterada para o dia 28 de
setembro de 2011, antecedendo as reuniões regionais. Não havendo mais assuntos a serem
tratados, a reunião foi encerrada às treze horas e trinta minutos pelo Senhor Alencar, e eu,
Thiago Nobre de Almeida, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos os
presentes na reunião.
Brasília, 06 de julho de 2011.
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