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 9 de julho de 2013, 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: Valmor Bolan, representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior designado pela Associação Brasileira
de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e presidente da Conap; Alencar Mello Proença,
representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior designado pelo Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); David Raimundo Santos, indicado pelo MEC
como representante da sociedade civil designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes
e Carentes (EDUCAFRO); Cloves Alexandre Castro, representante da sociedade civil designado
pelo Movimento dos Sem Universidades (MSU); Manuela Braga Mendes, representante dos
estudantes do ensino médio público, indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
– UBES; Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições
privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); Geandrei
Stefanelli Germano, representante do Ministério da Educação (MEC), Coordenador-Geral de
Relações Acadêmicas de Graduação e Paula Branco de Mello, representante do MEC, Diretora de
Políticas e Programas de Graduação. Ausentes os membros: Lavínia Rosa Rodrigues,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Wanderley Julio Quedo,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE), Betânia
Leite Ramalho, indicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED e
Luciano Marques dos Santos representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Esteve presente ainda Pablo
Piazolla de Assis Correia, servidor designado para secretariar a reunião da Conap. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 14 de maio de
2013; 2. Informações sobre o seminário “O Controle Social do Prouni” realizado em Joinville dia
4 de julho (Relatores: Valmor Bolan/Paula Branco); 3. Evento em Belo Horizonte – Seminário
“O Controle Social do Prouni”. (Relator: Valmor Bolan); 4. Palestra sobre Políticas de Inclusão
(Palestrante a confirmar: Dalila Andrade de Oliveira - ANPEd); 5. Seminário Nacional sobre o
“Estado da Arte do Prouni”. (Relatores: Comissão); 6. Efetividade das bolsas integrais do Prouni
(Relatores: Lavínia Rodrigues e Antonio Silva); 7. Organização da conferência livre da CONAP
no Fórum Nacional de Educação (FNE). (Relatores: Wanderley Quedo, Lavínia Rodrigues e
Antonio Silva); 8. Controle e fiscalização do Prouni; 9. Outros assuntos. O Presidente iniciou a
reunião solicitando a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos
presentes. Após a aprovação da Ata, apresentou justificativa para a ausência de Lavínia Rosa
Rodrigues, Wanderley Julio Quedo, e Luciano Marques dos Santos. Colocado em votação as
justificativas, estas foram aceitas pela maioria dos membros presentes. A Diretora Paula Branco

informou aos membros que a CONSED enviou a manifestação da renúncia da Sra. Betânia Leite
Ramalho à vaga na CONAP e que tão logo fosse recebida à manifestação, realizaria os
procedimentos necessários para nomeação da Sra. Lenir Rodrigues Luitgards Moura, indicada
para integrar a Comissão. Informou ainda sobre a nomeação de dois novos membros da CONAP:
Manuela Braga Mendes para a vaga de representante dos estudantes do ensino médio público,
indicada pela UBES (Portaria nº 489, de 7 de junho de 2013) e Luciano Marques dos Santos para
a vaga de representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, designado
pela UNE (Portaria nº 573, de 28 de junho de 2013). Dando sequência ao item 2 da pauta, o
Presidente Valmor Bolan leu a Carta de Joinville, a qual apresentou as seguintes propostas: 1.
Readequação do cadastramento da COLAP nos casos de polos de EAD. 2. Realização de carga de
dados do Cadastro e-MEC para o Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni) mais de uma vez
no semestre; 3. Conscientização dos alunos da importância da COLAP; 4. Inclusão de pessoas da
terceira idade na COLAP, como representantes da sociedade civil; 5. Dossiê do aluno transferido;
6. Universalização da Bolsa Permanência do Prouni; 7. Avaliação do Prouni. Após a leitura da
Carta de Joinville, o Presidente Valmor Bolan propôs a criação das COLAPs regionais para as
Instituições de Ensino Superior (IES) com oferta de cursos de ensino à distância (EAD) em vários
polos do país, em substituição ao formato atual, de estabelecimento uma COLAP em cada núcleo.
A Diretora Paula Branco argumentou sobre a necessidade de estudo prévio sobre a proposta de
criação das COLAPs regionais antes de se alterar a Portaria nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009 e
ressaltou a importância de tornar as COLAPs efetivas. Alencar Proença manifestou-se favorável
ao posicionamento da Diretora, ressaltando que a alteração da Portaria neste momento poderia
minimizar os esforços em efetivar as COLAPs e acrescentou que a discussão sobre
regionalização não é oportuna no momento. A Diretora Paula Branco informou que foi
encaminhado ofício ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) solicitando a análise daquela autarquia em incluir no instrumento de avaliação das
instituições a exigência de constituição das COLAPs. Alencar Proença sugeriu um trabalho
conjunto da UNE e UBES no sentido de atuação junto às instituições para formalização das
comissões locais. No que se refere ao item 3, o Presidente Valmor Bolan informou que a
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) se dispôs a receber o evento nas
datas de 18 e 19, 25 ou 26 de novembro de 2013, comprometendo-se a apresentar uma proposta
do evento na próxima reunião ordinária da CONAP. O Presidente informou ainda que verificará
junto a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) a possibilidade de sediar o evento da região
nordeste em setembro. Quanto ao item 4, O Presidente informou sobre a impossibilidade da
professora Dalila Andrade de Oliveira em ministrar a palestra sobre Políticas de Inclusão,
sugerindo o nome do professor Doutor Ozires Silva, atual reitor da Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes). David Santos sugeriu também o nome do Sr. Otávio Brito,
Procurador-Geral do Trabalho, informando que fará o convite ao palestrante. David Santos
informou que comunicará ao Presidente Valmor Bolan a resposta do Sr. Otávio, para que, caso
não seja possível a participação do Procurador-Geral, possa ser formalizado o convite ao
professor Ozires Silva. Em relação ao item 5, a Diretora Paula Branco informou que não será
possível a realização do evento em 2013, em virtude de não ter havido previsão orçamentária. Os
itens 6 e 7 não foram discutidos na reunião, em virtude da ausência dos relatórios pertinentes.
Quanto ao item 8, David Santos leu denúncia de estudante contra a atuação do Grupo
Educacional União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo (UNIESP) no Prouni. A
Diretora Paula Branco informou que encontra-se em andamento ações de supervisão do referido
Grupo, no âmbito do Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), assim como pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) do Ministério da
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Educação. Informa ainda que foi aplicada medida cautelar sobrestando a adesão ao Fies de todas
as mantenedoras vinculadas ao Grupo. Diante desta denúncia, David Santos sugere a criação de
uma comissão temporária para acompanhamento dos trabalhos. Manuela Braga sugere que a
CONAP acompanhe a comissão, definindo as diretrizes do trabalho, para o que elaborará,
juntamente com David Santos, relatório para a próxima reunião da CONAP. Alencar Proença
informou que não poderá comparecer a reunião do dia 10 de setembro de 2013. Não havendo
mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 12 horas e 30 minutos, e eu, Pablo Piazolla
de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião.
Brasília, 9 de julho de 2013.
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