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 10 de abril 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; Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); Geandrei Stefanelli Germano, CoordenadorGeral de Relações Acadêmicas de Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC); 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 e Cloves Alexandre Castro, indicado pelo MEC
como representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades
(MSU). Ausentes os membros: 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); Luciano Marques dos Santos representante do corpo discente das
instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE);
Bárbara Bahia de Holanda Melo, representante dos estudantes do ensino médio público, indicada
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES; Wanderley Julio Quêdo,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE) e Sólon
Hormidas Caldas representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior
designado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Como
convidado esteve presente Thiago Tobias, Diretor de Política de Educação do Campo, Indígena e
para as Relações Étnico-raciais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão – SECADI. 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 11 de fevereiro de 2014; 2. Avaliação
de todo processo seletivo do Prouni 1/2014 (Relator: DIPES/SESu/MEC); 3. Apresentação da
consulta à CONJUR/MEC que trata do esclarecimento se uma pessoa física pode ser membro de
mais de uma COLAP da mesma mantida em locais de oferta diferentes, desde que neles preste
serviço (Relator: Geandrei Stefanelli); 4. Proposta de um novo modelo de COLAP (Relator:
Victor Grampa); 5. Discussão sobre a notícia publicada na Folha de São Paulo “Aprovado por cotas,

morador de favela teme não conseguir se manter” e as dificuldades enfrentadas pelos bolsistas do
Prouni em conseguir a bolsa permanência. (Relator: David Santos); 6. Levantamento das faculdades
de medicina do município de São Paulo para verificar a quantidade de bolsistas negros e pardos
que entraram nestas instituições como bolsistas do Prouni, a fim de discutir junto à Conap os
meios de se realizar a verificação in loco nas instituições de ensino com apoio da EDUCAFRO
(Relator: DIPES/SESu/MEC); 7. Averiguar no sistema do ProUni se é verdade que as
UNIVERSIDADES que possuem o curso de medicina estão descarregando em medicina as
bolsas de 50%, prejudicando os pobres e negros. (Relator: David Santos); 8. Ampliação da bolsa
permanência para todos os prounistas com renda per capita de um e meio salários mínimos
(Relator: David Santos); 9. Proposta de dados sobre quantos casos de denuncia de falsa auto
declaração o MEC já averiguou e quantos foram confirmados. (Relator: David Santos); 10.
Outros assuntos. No que tange ao item 1 da pauta, a ata da reunião de 11 de fevereiro 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
Wanderley Quêdo. Colocada a justificativa em votação, esta foi aceita pela maioria dos membros
presentes. Os demais membros ausentes da presente reunião não apresentaram justificativa.
Victor Grampa, que ainda não é membro da Comissão, também encaminhou justificativa de
ausência na reunião, uma vez que apresentaria o relatório do item 4. Quanto a ausência da
Bárbara Melo, o Presidente Antonio Ananias informou que os últimos membros representantes da
UBES faziam ou fazem parte da Diretoria Executiva e que muitas vezes a data dos eventos nos
quais a instituição participa, coincidem com as datas das reuniões da CONAP. Neste sentido, o
Presidente Antonio Ananias informou que marcará reunião com a Presidente da UBES (Bárbara
Melo) para sugerir que o membro representante da instituição na Comissão seja residente no
Distrito Federal – DF, ou em Goiânia – GO, ou não pertença a Diretoria Executiva, permitindo
maior participação do respectivo representante nas reuniões da CONAP. Quanto ao item 2, Dilvo
Ristoff propôs a apresentação de um relatório mais completo sobre o assunto na próxima Reunião
da CONAP. O Presidente Antonio Ananinas questionou Dilvo Ristoff se o MEC dispõe de
informações do perfil socioeconômico dos bolsistas parciais do Prouni. Informações mais exatas
em relação a renda do bolsistas, para que se possa elaborar Relatório para a próxima Reunião da
Conap. O relatório tem como objetivo avaliar a possível ocorrência de que boa parte dos bolsistas
parciais possuem perfil socioeconômico para as bolsas integrais. Dilvo Ristoff informou que
verificará se o MEC dispõe de tais informações e caso as tenha, apresentará relatório sobre o
assunto na próxima Reunião. Em relação ao item 3, Geandrei Stefanelli apresentou a consulta
feita a CONJUR/MEC que trata do esclarecimento se uma pessoa física pode ser membro de mais
de uma Colap da mesma mantida em locais de oferta diferentes, desde que neles preste serviço.
Assim, ficou decidido que Geandrei Stefanelli apresente na próxima Reunião da Conap os
resultados da consulta à CONJUR/MEC sobre o assunto. Item 4, foi adiado para a próxima
Reunião da Conap, em virtude da ausência justificada do relator. No que se refere aos itens 5 e 8,
David Santos solicitou que os mesmos fossem discutidos juntos, por se tratarem do mesmo tema.
David Santos informou que em reunião com o Ministro da Educação, José Henrique Paim
Fernandes, foi informado que não seria possível realizar a concessão de bolsa permanência a
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todos os bolsitas, em virtude de contingenciamento de gastos no Ministério. Entretanto, David
Santos relatou outro encontro com o Ministro da Educação, em que o Ministro sugeriu a ele que
apresentasse proposta bem fundamentada sobre o assunto, para que se pudesse analisar a
ampliação do pagamento da bolsa permanência. Em relação ao item 6, Geandrei Stefanelli
apresentou documento com a lista de instituições de educação superior do município de São
Paulo que oferecem o curso de medicina, informando a quantidade de bolsistas do Prouni negros
e pardos em referidos cursos. Diante das informações, David Santos ressaltou a importância de se
realizar supervisão in loco em tais instituições. Geandrei Stefanelli sugeriu que a verificação seja
feita primeiramente em apenas uma IES para que sirva de estudo para futuras verificações.
Complementarmente, Geandrei Stefanelli sugeriu que a primeira supervisão seja feita na
Universidade Cidade de São Paulo – UNICID em virtude de se existir denúncia já relatada por
David Santos. O Presidente Antonio Ananias sugeriu que além da UNICID, a Conap faça
verificação em outra IES e sugeriu a Universidade Anhembi Morumbi – UAM. David Santos
sugeriu que os membros da Conap residentes em São Paulo – SP integrem a equipe de supervisão
in loco. O Presidente Antonio Ananias sugeriu que o trabalho da equipe seja de coletar material
para análise posterior da Conap. Dilvo Ristoff ressaltou a importância de que o trabalho seja
precedido de um Ofício comunicando as IES sobre a supervisão, bem como a equipe defina
previamente o roteiro de entrevista a ser utilizado com os estudantes para facilitar os trabalhos. O
item 8 foi discutido no item 5. Quanto ao item 9, David Santos informou que o item em si trata-se
de informações sobre supervisão no âmbito do Prouni realizadas pelo MEC. Dilvo Ristoff
informou que o MEC não realiza supervisão sobre falsa auto declaração de raça/cor, mas sim de
renda. Quanto ao item 10, o Presidente Antonio Ananias informou que PUC-SP se manifestou
favorável a realização do Seminário. A respeito do Seminário realizado em Curitiba – PR, o
Presidente Antonio Ananias ressaltou o empenho da FAE Centro Educacional na organização do
evento, bem como a boa acolhida da instituição aos membros da Conap e aos participantes do
Seminário. O Presidente Antonio Ananias informou que o número de participantes foi de 65
pessoas e que durante a manhã houve a apresentação de Geandrei Stefanelli e as perguntas dos
participantes tiveram um caráter mais técnico, em especial sobre a bolsa permanência. O
Presidente Antonio Ananias informou que no período vespertino foi proposto aos participantes a
formação de 4 grupos para debate entre os seus integrantes, sendo escolhido 1 representante para
cada grupo, no qual apresentaria as propostas e sugestões pertinentes ao Prouni. O Presidente
Antonio Ananias informou que optou por inserir todos os itens sugeridos por cada grupo na Carta
de Curitiba, a fim de acolher a opinião de todos os participantes. O Presidente Antonio Ananias
sugeriu que fossem feitos relatórios sobre os principais pontos presentes na Carta a fim de
aprofundar as discussões na Conap. Geandrei Stefanelli se propôs a apresentar relatório sobre
todos os pontos discutidos na Carta de Curitiba, a fim de dar uma resposta às sugestões propostas.
Alencar Mello informou que esta é a sua última Reunião da Conap, visto que o seu mandato se
encerrará no dia 18 de junho de 2014. Alencar Mello se coloca à disposição da Comissão para
auxiliar no que for necessário. O Presidente Antonio Ananias agradeceu Alencar Mello pelas
relevantes contribuições à Conap e ressaltou que se hoje a Conap está em um patamar superior é
graças à dedicação de Alencar Mello em trazer reflexões para que de fato a Comissão possa
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crescer e se desenvolver. O Presidente Antonio Ananias complementou convidando Alencar
Mello a contribuir com a Comissão por meio de suas reflexões e encaminhamento sugestões de
itens de pauta para discussão. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às
13 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, 10 de abril de 2014.
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