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Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às dez horas do dia seis de novembro 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 havendo a maioria simples no horário estabelecido, a mesma iniciou
seus trabalhos às onze 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); Alencar Mello Proença, representante dos dirigentes
das instituições privadas de ensino superior designado pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB), Cloves Alexandre Castro, representante da sociedade civil
designado pelo Movimento dos Sem Universidades (MSU); Betânia Leite Ramalho, indicada
pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED; 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. Ausentes os membros: Dener de Oliveira Sousa,
representante dos estudantes do ensino médio público, designado pela União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas (UBES); 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); Wanderley Julio Quedo,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Frei
David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil designado
pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO). Os três últimos
justificaram ausência. Esteve presente ainda, Gerlane Romão Fonseca Perrier, servidora
designada para secretariar a reunião da Conap e Samara Rosa de Albuquerque, designada para
auxiliar nos trabalhos de secretaria durante a reunião. A reunião teve como pauta os seguintes
assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 4 de setembro de 2012; 2.
Cancelamento de Bolsas Prouni (Relator: Alencar Proença); 3. Carta de São Paulo: a) Constar
como obrigatoriedade nas atribuições das Colaps, realizar reunião semestral com os prounistas.
(Relator: Antonio Ananias), b) Instituir um boletim informativo eletrônico do prounista sob a
responsabilidade da Conap, com exposição no site do MEC/Prouni. (Relator: Antonio Ananias),
c) Ampliar e/ou criar parcerias com empresas, municípios, estados para realização de estágios
remunerados. (Relator: Cloves Castro), d) 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), e) 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), f) 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); 4.
Informações sobre o seminário de Salvador. (Relatores: Valmor Bolan/Paula Branco); 5.
Encontro de Curitiba (Relator: Valmor Bolan); 6. Eleição Presidência CONAP; 7. Outros
Assuntos. O Presidente da Comissão, Sr. Valmor, iniciou a reunião dando as boas vindas a Sra.
Betânia destacando a contribuição que será dada pela representante das Secretarias de Educação
dos Estados e do Distrito Federal, tendo na oportunidade, solicitado que apresente uma proposta
de ação do CONSED para ampliação da divulgação do Prouni nas escolas da rede estadual de
ensino. Solicitou ainda, a contribuição dos demais membros na busca de alternativas para
aumentar o preenchimento das bolsas oferecidas pelo Prouni. Dando início à pauta, submeteu a
ata da reunião do dia 04 de setembro de 2012. A ata foi aprovada e assinada pelos presentes.
Dando seguimento à pauta da reunião, em relação ao item 2, o Sr. Alencar apresentou o seu
relatório. Citou as competências das Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do
Prouni - Colaps, previstas na Portaria nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009, ressaltando que,
compete às Colaps averiguar e fiscalizar a implementação do Prouni na IES. Diante dos fatos,
propôs que as IES submetam às respectivas Colaps todos os processos de encerramento de bolsas,
tendo em vista a relevante consequência que este traz para os beneficiários do programa. A Sra.
Paula esclareceu que o bolsista contemplado com a bolsa permanência não pode ser beneficiado
com outra bolsa da mesma natureza, não havendo impedimento de acúmulo da bolsa
permanência com bolsas de iniciação científica. Sra. Betânia destacou a importância das bolsas
de iniciação científica para o estímulo acadêmico e como forma de subsídios aos estudos. Após
esclarecimentos, os membros aprovaram a proposta do Sr. Alencar para que as IES participantes
do Prouni sejam informadas que os encerramentos de bolsas por substancial mudança da
condição socioeconômica sejam previamente apreciados pelas respectivas Colaps. Dando
prosseguimento à reunião, iniciou-se a discussão sobre o item 3 da pauta que trata da Carta de
São Paulo, sendo considerados superados os subitens “a” e “b” em razão da ausência do relator.
Ainda em relação ao item 3, subitem “c”, Sr. Cloves, relatou que o estágio remunerado é
fundamental para o estudante por permitir a inserção do mesmo no mercado de trabalho, ao
mesmo tempo que possibilita um acréscimo de renda. Diante dos fatos, propôs que fossem
estudadas formas de aumentar as ofertas de estágios a estudantes prounistas, por meio de
negociações com o setor privado, principalmente no que se refere a isenções fiscais, e no que
tange ao setor público, que nos editais de processo seletivo de estágio, houvesse a garantia de
pontuações extras. Sra Lavinia posicionou-se contrária à concessão de incentivo fiscal, bem como
a pontuação extra. Sr. Alencar propôs que ao invés de incentivos fiscais, deveriam ser
incentivados projetos e ações motivadoras. Sra. Paula chamou a atenção para a necessidade de se
trabalhar junto aos alunos prounistas para que os mesmos busquem os estágios. Sra Simone
enfatizou a necessidade de se buscar ajuda também das agências de trabalho, e empresas
parceiras. Finalizando, o Presidente deliberou em comum acordo com demais membros, por
enviar Ofício ao Secretário da SESu solicitando a articulação da secretaria para que os convênios
de estágio já firmados sejam ampliados. Dando sequência às discussões da Carta de São Paulo,
no tocante ao subitem “d”, o Sr. Alencar relatou que a sugestão de divulgação de “cases” de
sucesso e conquistas dos alunos prounistas, visa dar maior e melhor divulgação ao Programa,
propondo que seja acolhida pelo colegiado da CONAP, a quem competirá dar os
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encaminhamentos devidos. Após a concordância de todos os membros, o presidente concluiu que
deverá ser incluída na programação de todas as reuniões regionais, a divulgação de “cases” de
sucesso de alunos prounistas. Em relação ao subitem “e”, embora reconhecendo a importância de
ser feito um trabalho de divulgação do Prouni, Sr. Alencar ressaltou a necessidade de previsão
legal para que esta divulgação seja uma obrigação do aluno prounista. Sra. Paula Branco
ressaltou que essa obrigação não está na legislação do Prouni. Sra. Betânia sugeriu destacar a
importância do engajamento dos prounistas na divulgação do Programa. Após as discussões, foi
colocado em votação o subitem “e” da pauta, e por unanimidade foi rejeitada a proposta. Dando
continuidade à pauta, item “f”, o Sr. Cloves propôs a busca de formas e condições para a
viabilização de tais demandas por compreender ser necessária, hábil engenharia política (no
sentido do convencimento de agentes), e competência técnica (no sentido de encontrar caminhos
na estrutura tributária que estabeleça ganhos e compensações aos agentes envolvidos). Sra.
Lavínia rejeitou a proposta e propôs o aumento do valor das bolsas, reforçando a importância dos
pedidos das comissões locais para a ampliação das Bolsas Permanência a todos os prounistas,
pedido recorrente nos Seminários Regionais realizadas pela Conap. Sra. Simone lembrou que o
valor da Bolsa Permanência é vinculado ao da Bolsa de Iniciação Científica. O presidente propôs
então que fosse reforçada a importância da ampliação da Bolsa Permanência a todos os alunos
prounistas, no que foi acolhido pelos demais membros. O presidente deu continuidade à reunião
relatando o item 4, Seminário de Salvador, destacando o excelente acolhimento e grande
participação, com representantes de todos os estados da região Nordeste, inclusive a
representante da Sra. Betânia. Ressaltou que o evento foi muito bem organizado, e destacou o
entusiasmo do Reitor Dr. José Carlos ao relatar sobre o Prouni na UCSal, e agradeceu a especial
atenção dispensada pelo Sr. Anderson Abbehusen e toda a equipe pela dedicação para o sucesso
do evento. O presidente seguiu com a pauta e, em relação ao item 5, pela proximidade da data
prevista para o evento, sugeriu a suspensão do encontro de Curitiba, no que foi acolhido por
unanimidade. Em razão da impossibilidade do Sr. Valmor conduzir o processo de eleição para a
presidência da Conap, item 6 da pauta, adiantou-se a discussão e em “outros assuntos”, foram
apresentadas: a denúncia encaminhada pela Colap da UNIFESO a ser relatada pelo Sr. Alencar
para discussão na próxima reunião; sugestões em relação ao Prouni encaminhadas pela Faculdade
São Judas Tadeu, as quais foram entregues a Sra. Paula para encaminhamento no âmbito da
DIPES; a ausência de membros nas reuniões ordinárias, a ser relatado pelo Sr. Alencar com base
no regimento interno da Conap; e aprovação do Calendário de reuniões ordinárias para o
exercício 2013, tendo sido estabelecido o início às 9h30min e término previsto para as 15h30min.
Finalizando a reunião, a Sra. Paula assumiu a condução do processo de escolha do presidente da
Conap para o exercício 2013. Não tendo havido candidaturas, e diante do interesse do Sr. Valmor
Bolan de continuar na presidência, teve aprovada a sua recondução, por unanimidade. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada as quatorze horas e quinze
minutos pelo Presidente, Sr. Valmor Bolan, e eu,. Gerlane Romão Fonseca Perrier, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 6 de novembro de
2012.
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