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 oito de maio 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); Lavínia Rosa Rodrigues, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CONTEE); 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. Estavam ausentes os membros: 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);
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); 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 –
Adiamento do Seminário em Campinas (Relator: Prof. Valmor Bolan); 3 – Desenvolvimento do
site do Prouni (Relatora: Simone Horta Andrade); 4 – Estatísticas atuais dos Processos seletivos
do Prouni (Relator: Simone Horta Andrade); 5 – Avaliação das propostas de Trabalho para a
Conap 2012 apresentadas pelo Membro Cloves Alexandre Castro (Relatores: Alencar Mello
Proença 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; Márcio
Roberto Bico 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; Simone Horta Andrade para o item 8, que trata da apresentação de
números gerais do último certame do Prouni, com apresentação de estatísticas); 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. A respeito do segundo item da pauta, o Prof. Valmor Bolan informou
que o adiamento do seminário ocorreu devido à falta de tempo para a confecção do evento e
problemas de comunicação interna na Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-

CAMPINAS. Sendo assim, ficou acordado entre os membros presentes que a seminário ocorresse
na cidade de São Paulo, no dia 13 de junho, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. A
Dra. Simone Horta Andrade deu início ao terceiro item da pauta, informando que o módulo da
CONAP no Sistema Informatizado do Prouni – Sisprouni será feito de maneira transitória do
sistema atual para o Sisprouni 2, e que a previsão para a finalização do módulo é no segundo
semestre do corrente ano, sendo que esse módulo será apenas uma ferramenta de controle das
Comissões Locais. O quarto item da pauta foi apresentado pela Prof.ª Paula Branco de Mello, que
apresentou os dados gerais das estatísticas atuais do Prouni. Preocupado com o índice de não
ocupação de bolsas apresentado, o Prof. Valmor Bolan sugeriu que se contratasse um especialista
em análise de dados para verificar e apresentar sugestões de medidas que diminuíssem a não
ocupação. Porém os membros presentes alertaram para a dificuldade de viabilização dessa
proposta, já que o referido especialista encontraria grande dificuldade em adquirir e conhecer
uma grande quantidade de dados existentes do Prouni. A Dra. Simone Horta Andrade sugeriu
como uma medida mais eficaz, que se convidassem 10 (dez) COLAPs para participarem de
reunião extraordinária com a CONAP com a finalidade de debater a não ocupação de bolsas no
Prouni. O quinto item da pauta, que tratava das propostas de Trabalho para a CONAP em 2012,
foi encerrado devido à falta dos membros-Relatores, com ressalva do item 8 (oito) da proposta,
que foi comtemplado pelo quarto item da pauta.Ademais,os presentes consideraram encerradas
essas discussões. Em outros assuntos, foi debatida pelos membros a necessidade de suplentes
para os membros da Comissão. O Prof. Valmor Bolan, sugeriu que se elegessem 4 (quatro)
membros suplentes que supririam a ausência de eventuais membros ausentes, porém os membros
presentes discordaram da proposta alegando que descaracterizaria a Comissão, visto que os
membros suplentes não seriam representantes de nenhuma entidade que compõe a CONAP,
sugerindo que os suplentes deveriam ser membros indicados por essas entidades. Devido à
dificuldade de viabilizar os suplentes, a discussão foi momentaneamente suspensa. Ainda em
outros assuntos, a Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues sugeriu, e os membros concordaram, em
viabilizar a realização de um encontro acadêmico para discutir o Prouni. A respeito da ausência
dos membros, ficou decidido que será enviado pelo Presidente da CONAP, comunicado via email, solicitando maior compromisso dos membros ausentes com a Comissão. Posteriormente os
membros se reuniram com o Secretário de Educação Superior, Dr. Amaro Henrique Pessoa Lins,
para reafirmar os pedidos realizados na reunião anterior. Não havendo mais assuntos a serem
tratados, a reunião foi encerrada às quatorze horas e trinta minutos 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, 8 de maio de 2012.
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