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 10 horas e 30 minutos do dia 9 de dezembro de 2015, 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 do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino –
(CONTEE); Cloves Alexandre de Castro, indicado pelo MEC como 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); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Jéssica Lawane
Sousa Rodrigues, representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES); Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral
de
Relações
Acadêmicas
de
Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e Victor Henrique Grampa, representante
do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela UNE.
Cumpre informar que os membros Sandra de Faria e Valmor Bolan participaram desta
Reunião à distância, mediante autorização do Pleno. 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 das Atas da Assembleia
Geral realizada no dia 9 de dezembro de 2014 e das Reuniões realizadas em 25 de
junho de 2015, bem como em 11 de agosto de 2015; 2 - Outros Assuntos; 3 - Eleição
para Presidente da CONAP; 4 - Discussão a respeito dos dados necessários que o
MEC deve dispor para elaboração dos relatórios da CONAP; 5 - Acompanhamento da
Subcomissão que trata da Reestruturação da Portaria e Regimento da CONAP (Cloves

Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa); 6 - Acompanhamento da Subcomissão
que trata do Documento a ser enviado ao Ministro (Antonio Ananias, Sandra de Faria,
Alan Carvalho e Geraldo Profírio); 7 - Acompanhamento da Subcomissão que trata da
Nova composição de membros para a CONAP (Verificar os membros que integram a
Subcomissão); 8 - Itens pendentes da Reunião de 25/6/2015: a) Acompanhamento
Proposta de um novo modelo de Colap. (Relator: Samuel Martins e Victor Grampa);
b) Acompanhamento das deliberações da Reunião Técnica com os Coordenadores do
Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014 (Sandra de Faria); c) Resposta à Carta
do Rio de Janeiro (Relator: Samuel Martins); d) Resposta à Carta de Natal (Relator:
Samuel Martins); e) Acompanhamento da análise dos dados de renda dos bolsistas
parciais do Prouni apresentados pelo Samuel Martins na Reunião de 06.11.2014
(Relator: Antonio Ananias). 9 - Encaminhamentos. Item 1. A ata da reunião de 11 de
agosto de 2015, foi lida durante a Reunião. A mesma foi aprovada, com ressalvas em
relação ao item 3 dos encaminhamentos da Ata. Na Reunião de 11 de agosto de 2015,
o referido item foi incorporado ao item 1 dos encaminhamentos, uma vez que a
matéria se enquadra na proposta de reestruturação das Portarias da CONAP. Assim, a
ata deverá ser corrigida para que possa ser assinada pelos membros na próxima
Reunião da Comissão. Complementarmente, foi aprovada as Atas da Assembleia
Geral realizada no dia 9 de dezembro de 2014 e da Reunião realizada em 25 de junho
de 2015. Item 2. Data da 1ª Reunião da Comissão. Antonio Ananias propôs aos
membros a definição da data da 1ª Reunião da CONAP em 2016. Nesse sentido,
Samuel Martins propôs a data de 24 de fevereiro de 2016, bem como propôs a
realização do 1º Seminário da Comissão no dia 25 de fevereiro de 2016 em Instituição
de Educação Superior (IES) do Distrito Federal. Diante das propostas apresentadas,
os membros da Comissão aprovaram a data da 1ª Reunião da CONAP para o dia 24 de
fevereiro de 2016, bem como a data do 1º Seminário da Comissão para o dia 25 de
fevereiro de 2016, em Brasília-DF. Definição do Calendário da CONAP de 2016.
No que se refere ao calendário da Comissão para 2016, o mesmo deverá ser definido
na 1ª Reunião de 2016. Indicação de novo representante do CONSED. Samuel
Martins sugeriu que fosse encaminhado pelo novo Presidente da CONAP ofício ao
CONSED tratando a respeito da indicação de representante da aludida entidade para a
Comissão, proposta esta que foi aprovada pelos membros. Despedida de Antonio
Ananias da CONAP. Antonio Ananias informou aos membros que esta era a sua
última participação nas Reuniões da Comissão e informou que renunciará ao seu
mandato, que se encerrará em 17 de abril de 2016, para que a UNE tenha um novo
representante na CONAP o mais breve possível. Diante desse anúncio, os membros da
Comissão agradeceram o empenho e dedicação de Antonio Ananias na condução da
Presidência da CONAP. Item 3. Previamente à realização da eleição, Antonio
Ananias solicitou a Victor Grampa para que falasse aos membros a respeito do seu
interesse na candidatura para Presidente da CONAP, Victor Grampa apresentou como
proposta de campanha o fortalecimento do acompanhamento e do controle social do
ProUni, buscando aprimorar as normativas existentes e intensificar a fiscalização,
lutando pela ampliação da estrutura da CONAP junto ao MEC. Após apresentação de
Victor Grampa, foi lida mensagem eletrônica de 07/11/2015, de Valmor Bolan, na
qual informava pretender dar uma nova dinâmica à condução da CONAP, com
participação mais ativa de todos dentro e fora das reuniões bem como usar a sua
experiência na Comissão para tornar o relacionamento com o Ministério, com as IES e
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com a sociedade mais produtivo. Complementarmente, foi sugerido por Samuel
Martins que os membros, ao votarem, expusessem os motivos pelos quais votaram em
determinado candidato. Assim, foi dado início as eleições para Presidente da CONAP.
Após a votação de cada membro da Comissão, apurou-se: 9 (nove) votos a favor de
Victor Grampa e 2 (dois) votos a favor de Valmor Bolan. Votaram em Victor Grampa
os membros: David Santos, Alan Carvalho, Geraldo Profirio, Jéssica Lawane, Dilvo
Ristoff, Cloves Alexandre, Victor Grampa, Samuel Martins e Antonio Ananias.
Votaram em Valmor Bolan os membros: Sandra de Faria e Valmor Bolan. Encerrada
apuração, foi declarado e empossado como novo Presidente da CONAP, Victor
Grampa. Item 4. A respeito deste item, Samuel Martins sugeriu aos membros para
que informassem os dados necessários para que o MEC possa repassar na 1ª Reunião
da Comissão em 24/2/2016. Assim, David Santos sugeriu que fossem fornecidos os
seguintes dados: 1ª Quantidade de bolsas permanência concedidas; 2ª Comparação do
índice de aproveitamento acadêmico dos bolsistas que usufruem de bolsa permanência
em relação aos bolsistas que não usufruem do benefício; 3ª índice de evasão por curso,
cruzado com a renda familiar, 4ª cruzamento dos bancos de dados que o MEC dispõe
e apresentação dos resultados; 5ª levantamento das denúncias recebidas pelos canais
de atendimento ou pela DIPES/SESu de fraude sócio-econômica e de fraude étnicoraciais. Os membros da Comissão aprovaram as propostas de dados apresentadas por
David Santos e solicitaram que a DIPES/SESu encaminhe aos membros mensagem
eletrônica, até o dia 11/12/2015, elencando as propostas em questão, bem como
solicitando mais sugestões de dados por parte dos membros, que deverão responder
até o dia 18/12/2015. Recebidas as sugestões de dados, a DIPES/SESu deverá levantar
as informações solicitadas e apresenta-las na próxima Reunião da Comissão, em
24/2/2016. Item 5. A discussão do item em questão foi adiada para a próxima Reunião
da Comissão, em 24/2/2016. A esse respeito, Samuel Martins propôs que os
integrantes da subcomissão venham ao MEC nos dias 6 e 7 de janeiro de 2016 para
discutirem a reestruturação da Portaria e do Regimento interno da CONAP, proposta
essa aprovada pelos membros da Comissão. Item 6. Adiado para a próxima Reunião.
Item 7. O item foi incorporado ao item 5 acima referido, uma vez que se enquadra no
escopo de trabalho da subcomissão que analisará a reestruturação da Portaria e do
Regimento da Comissão. Item 8. A discussão desse item foi adiada para a próxima
Reunião da Comissão em 24/2/2016. No entanto, cabe citar os ajustes acordados pelos
membros em relação a algumas alíneas do presente item. Alínea a). Deverá ser
incorporado ao item 5 acima citado. Alíneas c) e d). Deverá ser feita apenas uma
resposta as cartas do Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, bem como à carta de Jundiaí/SP.
Alínea e). Antonio Ananias ficou de encaminhar ao membros, por mensagem
eletrônica, o seu relatório a respeito do tema, antes da sua saída da Comissão. Item 9.
Os encaminhamentos encontram-se dispostos na discussão de cada item da presente
ata. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 12 horas e 47
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 dezembro de 2015.

VICTOR HENRIQUE GRAMPA – (UNE)
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PABLO PIAZOLLA DE ASSIS CORREIA – (CGRAG/DIPES/SESu/MEC)

ANTONIO ANANIAS HENRIQUE DA SILVA – (UNE)

ALAN FRANCISCO DE CARVALHO – (CONTEE)

CLOVES ALEXANDRE DE CASTRO – (MSU)

DAVID RAIMUNDO SANTOS – (EDUCAFRO)

DILVO RISTOFF – (CGRAG/DIPES/SESu/MEC)

GERALDO PROFÍRIO PESSOA – (CONTEE)

JÉSSICA LAWANE SOUSA RODRIGUES – (UBES)

SAMUEL MARTINS FELICIANO – (CGRAG/DIPES/SESu/MEC)
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SANDRA DE FARIA – (CRUB)

VALMOR BOLAN – (ABMES)
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