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 09 horas e 30 minutos do dia 6 de novembro de 2014, 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: Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo
discente das instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional
dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; Alan Francisco de Carvalho,
representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino – (CONTEE); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, designado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral
de
Relações
Acadêmicas
de
Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); e Victor Henrique Grampa, representante do corpo
discente das instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional
dos Estudantes (UNE). Ausentes os membros: Bárbara Bahia de Holanda Melo,
representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas – UBES; Cloves Alexandre de Castro – indicado pelo
MEC como Movimento 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); Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); Rosa Neide Sandes de Almeida,
representante das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, indicada
pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED); Sandra de Faria,
representante do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Sólon
Hormidas Caldas representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino
superior designado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES). Estiveram presentes como convidados o Prof. Doutor Valmor Bolan e
Nilce Rosa da Costa, Secretária Executiva do Conselho Nacional de Secretários de
Educação (CONSED). Esteve presente ainda Pablo Piazolla de Assis Correia, servidor
designado para secretariar a reunião da CONAP. Previamente ao início dos trabalhos
foi comunicado pela Senhora Nilce Costa o desligamento da Profa. Rosa Neide junto
ao CONSED. Assim, foi decidido que o CONSED providenciará carta renúncia junto
a Profa. Rosa Neide para que possa indicar novo representante na CONAP. Em tempo,

foi sugerido a criação de subcomissão para rever os normativos da CONAP para
verificar, em especial, a questão do mandato de representante na Comissão, se o
mandato é da pessoa ou da instituição, bem como sugerir alterações nos normativos,
se for o caso. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata
da reunião realizada no dia 4 de setembro de 2014; 2. Divulgação dos dados de renda
dos bolsistas parciais do Prouni. (Relator: Dilvo Ristoff); 3. Proposta de um novo
modelo de Colap. (Relator: Victor Grampa); 4. Deliberações da Reunião Técnica com
os Coordenadores do Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014 (Samuel Martins
e Victor Grampa); 5. Apresentação de estudo sobre as regiões com maior
concentração de IES vinculadas ao Prouni. (Relator: Samuel Martins); 6. A
participação dos membros da CONAP nos Seminários (Relator: Geraldo Profirio); 7.
Seminário do Rio de Janeiro (Relator: Antonio Ananias); 8. Resposta à Carta do Rio
de Janeiro (Relator: Samuel Martins); 9. Resposta dos Coordenadores de Ensino
Médio das Secretarias de Educação dos Estados a respeito da divulgação do Prouni.
(Relator: Samuel Martins e Pablo Piazolla); 10. Posicionamento a respeito das
tratativas junto a Assessoria de Comunicação Social – ACS/MEC pertinentes à
elaboração de material de divulgação do Prouni para envio as Coordenações do
Ensino Médio das Secretarias de Educação dos Estados. (Relator: Samuel Martins);
11. Nota Técnica nº 221/2014/COPE/CGPC/DPDS/FUNAI-MJ da Fundação Nacional
do Índio – FUNAI que trata da do acesso e divulgação do Prouni aos estudantes
indígenas e posicionamento da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão – SECADI a respeito da matéria. (Relator: Samuel Martins);
12. Discussão sobre a data da 1ª Reunião da CONAP em 2015, bem como calendário
de Reuniões e Seminários da CONAP em 2015. (Relatores: Membros da CONAP);
13. Outros Assuntos. No que se refere ao item 1 da pauta, a ata da reunião de 4 de
setembro de 2014, encaminhada previamente por mensagem eletrônica aos membros
da CONAP, foi aprovada e assinada pelos presentes. Após a aprovação da ata,
apresentou-se justificativa para a ausência de Cloves Alexandre de Castro, Sandra de
Faria; David Raimundo Santos e Dilvo Ristoff. Colocadas as justificativas em
votação, estas foram aceitas de forma unânime pelos membros presentes. Quanto ao
item 2, Samuel Martins apresentou os dados referentes a renda dos bolsistas parciais
do Prouni. Antonio Ananias ficou responsável por apresentar relatório na próxima
Reunião a respeito da análise dos dados apresentados pelo Samuel Martins. Antonio
Ananias solicitou ao Samuel Martins para que encaminhasse a lista das 30 IES que
oferecem o maior número de bolsas parciais do Prouni. Em relação ao item 3, este foi
adiado para a próxima Reunião. Item 4, foi adiado para a próxima Reunião da
CONAP. No que tange ao item 5, Samuel Martins apresentou a listagem de
municípios com o respectivo total de IES participantes do Prouni a fim de fomentar a
discussão para definição das sedes dos próximos Seminários da CONAP. Samuel
Martins ficou de apresentar na próxima Reunião as macrorregiões das regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Estado de São Paulo, a partir do dado apresentado em
questão, com a sugestão de realização do Seminário em 3 (três) cidades de cada
macrorregião, informando para cada cidade o número total de IES participantes do
Prouni e o número de bolsistas ativos. Item 6. Geraldo Profírio manifestou sobre a
necessidade de participação de todos os membros da CONAP nos Seminários das
Comissões e que o MEC possa arcar com os custos da viagem. Antonio Ananias
reforçou sobre a importância da participação de todos os membros da CONAP para o
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enriquecimento do Seminário. Alan Carvalho sugeriu que seja feita a formalização
por meio de Ofício junto ao Secretário de Educação Superior no sentido de reforçar a
participação de todos os membros da CONAP nos Seminários. Valmor Bolan sugeriu
que as Reuniões fossem realizadas conjuntamente com os Seminários. Antonio
Ananias ressalvou a dificuldade de realização das Reuniões e dos Seminários
conjuntamente, em virtude da disponibilidade, na agenda de cada um, de se ter dois
dias seguidos para os eventos. Samuel Martins e Victor Grampa também
manifestaram concordância com a ressalva de Antonio Ananias. Samuel Martins
ressaltou que o pagamento de diárias e passagens para os Seminários da CONAP
dependem de previsão orçamentária, a qual é elaborada no final do exercício anterior.
Samuel Martins também informou que em períodos de contingenciamento de
recursos, os cortes no orçamento ocorrem, preferencialmente, nos recursos destinados
ao pagamento de passagens e diárias e que no próximo Seminário não seria possível à
participação de todos os membros. Os membros decidiram pela elaboração de Ofício
ao Secretário de Educação Superior solicitando a disponibilidade de recursos para
pagamento de diárias referentes a participação nas 6 (seis) Reuniões e 6 (seis)
Seminários da Comissão previstas para 2015. Item 7. Antonio Ananias ressaltou a
importante participação do MEC no enfoque ao Controle Social do Prouni, o que
repercutiu positivamente na participação dos presentes ao evento. Antonio Ananias e
Victor Grampa ficaram de apresentar na próxima Reunião um modelo de carta convite
destinados aos bolsistas do Prouni para participação nos Seminários, com a utilização
de uma linguagem mais apropriada aos estudantes. Pablo Piazolla apresentou os dados
pertinentes ao Seminário e ao Questionário de Avaliação Social do Evento. A respeito
do Seminário, Pablo Piazolla informou que foram inscritos 84 pessoas e, deste total,
estiveram presentes 65 participantes. Dos Questionários em questão 36 foram
respondidos completamente e 7 foram respondidos parcialmente, totalizando 43
questionários respondidos. Pablo Piazolla relatou os pontos fortes e fracos apontados
nos quesitos conteúdo e organização. A partir dos resultados do Questionário de
Avaliação Social do Seminário, no que tange respeito ao formato do evento, Antonio
Ananias sugeriu que para os próximos Seminários, seja adotado o modelo
implementado no Rio de Janeiro, alongando o tempo de discussão entre os membros
da CONAP e os participantes. Samuel Martins sugeriu que haja um intervalo para
almoço, acrescido de um tempo para dúvidas operacionais. Assim, aos membros da
CONAP optaram por manter o formato adotado no Seminário do Rio de Janeiro, com
o alongamento do tempo destinado para discussões entre os membros da CONAP e os
participantes do evento. Complementarmente, para que a participação das IES nos
Seminários possam ser mais efetivas, Samuel Martins ficou de encaminhar ofício as
IES participantes do Prouni para que instalem as COLAPs nos locais de ofertas, pois,
caso contrário, estarão sujeitas a desvinculação do Programa. Item 8. Ficou para a
próxima Reunião. No que se refere ao item 9, Samuel Martins informou que apenas as
Secretarias de Educação do Estado do Acre, Goiás, Mato Grosso, Pará e Paraná se
manifestaram a respeito da divulgação do Prouni nas escolas públicas. Samuel Martins
apresentou a resposta de cada uma das Secretarias, as quais serão avaliadas junto a
Assessoria de Comunicação do MEC (ACS/MEC) para subsidiar a elaboração do
material de divulgação do Prouni para as escolas públicas. Em virtude do atual
momento político (eleições) os membros decidiram que não haverá reiteração de
resposta às Secretarias de Educação de Estado que não responderam o Ofício Circular
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que solicitava sugestões para divulgação do Prouni. Quanto ao item 10, Samuel
Martins informou que a divulgação do Prouni pela ACS/MEC é feita com duas
semanas de antecedência do prazo de inscrições, o que não atenderia a ideia de
divulgação do Programa para o estudante da escola pública do último ano do ensino
médio, uma vez que não haveria tempo suficiente para sua elaboração e veiculação
ainda em 2014. Assim, propõe que o material (flyers) seja desenvolvido pela
ACS/MEC para ser divulgado no período de inscrições do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) em 2015. Samuel Martins sugere ainda que o material seja repassado
ao CONSED para divulgação junto aos novos Secretários de Educação dos Estados.
Samuel Martins sugeriu que os Coordenadores de Educação do Ensino Médio possam
ser convidados a participarem dos Seminários da CONAP e que os Coordenadores de
Ensino Médio dos estados da região Nordeste serão convidados a participarem do
Seminário de Natal/RN. Item 11. Samuel Martins informou que a FUNAI e a
SECADIR ficaram de apresentar Nota Técnica conjunta a respeito do acesso e
divulgação do Prouni aos estudantes indígenas. Contudo, a referida Nota Técnica não
foi encaminhada. Samuel Martins informou que a CGRAG/DIPES/SESu reiterará o
posicionamento da SECADIR a respeito deste assunto.
Item 12. Os membros
decidiram que o primeiro Seminário de Natal/RN deverá ser realizado no dia 12 de
dezembro e que o primeiro Seminário de 2015 será realizado em Belém/PA,
preferencialmente, em uma sexta-feira, no dia 6, 13 ou 20 de março. O convite
pertinente deverá ser encaminhado a todos os estados da Região Norte, bem como
para os estados do Maranhão e do Mato Grosso. Os membros da CONAP decidiram
que a primeira Reunião da CONAP deverá ser realizada em janeiro de 2015 e a data
deverá ser definida em votação durante Assembleia Geral prevista para dezembro de
2014. Antonio Ananias Sugeriu que a Profa. Célia Forghieri seja convidada a
participar da primeira Reunião da CONAP em 2015 para falar a respeito do processo
de eleição para a CONAP na PUC/SP. Item 13 Antonio Ananias informou a respeito
da necessidade de eleição para Presidente da CONAP, por meio de Assembleia Geral,
para o mês de dezembro, uma vez que o mandato será encerrado no dia 10 de
dezembro de 2014. Samuel Martins ficou de informar aos membros da CONAP sobre
a possibilidade de realizar a Assembleia Geral no Seminário de Natal. Caso não seja
possível, Pablo Piazolla ficou de comunicar aos membros sobre a impossibilidade de
se realizar a Assembleia Geral em Natal, devendo-se realizar por meio da internet.
Complementarmente, na mensagem em questão, os membros deverão escolher uma
data para Assembleia Geral, antes do dia 10 de dezembro de 2014. Victor Grampa
comentou a respeito do preconceito que os bolsistas do Prouni sofrem nas IES. Assim,
Victor Grampa ficou de apresentar na próxima Reunião da CONAP relatório a
respeito do preconceito sofrido pelos bolsistas do Prouni nas IES. Encerradas as
questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 12 horas e 36 minutos, 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 novembro de 2014.
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