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 10 de setembro 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; Lilian Carvalho do
Nascimento, representante do Ministério da Educação (MEC), Diretora de Políticas e Programas
de Graduação Substituta (DIPES/SESu/MEC); Lavínia Rosa Rodrigues, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior designada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE); Wanderley Julio Quêdo, representante do corpo docente
das instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Lenir Rodrigues Luitgards Moura,
indicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED); 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);
Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições privadas de
ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Geandrei Stefanelli
Germano, representante do Ministério da Educação (MEC), Coordenador-Geral de Relações
Acadêmicas de Graduação (CGRAG/DIPES/SESu). Ausentes os membros: Alencar Mello
Proença, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior designado pelo
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Manuela Braga Mendes,
representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas – UBES e Luciano Marques dos Santos representante do corpo discente
das instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes
(UNE). Como convidados estiveram presentes o Professor Doutor Paulo Speller, Secretário de
Educação Superior – SESu; o Professor Doutor Dilvo Ristoff, o Professor Doutor Ozires Silva,
reitor do Centro Universitário Monte Serrat – Unimonte, a Professora Gerlane Perrier, servidora
da Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação (CGRAG/DIPES/SESu), Diego
Rocha, da Assessoria de Comunicação Social do MEC e Fábio Augusto Melo Assunção,
Assessor da EDUCAFRO/Brasília. Esteve presente ainda Pablo Piazolla de Assis Correia,
servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. Conforme decidido na reunião
ordinária da Conap de 09 de julho de 2013 foi organizada palestra com o Professor Doutor Ozires
Silva. Assim, foi iniciada a palestra com o tema “Transformar o país pela educação”.
Posteriormente a palestra, foi realizada reunião da Conap com a presença do Secretário de
Educação Superior Paulo Speller. O Presidente Valmor Bolan informou ao Secretário Paulo
Speller a respeito do Ofício nº 764/2013-DIPES/SESu/MEC-ppac encaminhado ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, que trata da inclusão das

Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social – COLAPs do Prouni no instrumento
de avaliação das instituições de ensino superior, bem como dos Ofícios CONAP nºs 2/2013 e
1/2013, que tratam da ampliação de vagas de estágios e da bolsa permanência no âmbito do
Prouni encaminhados ao Secretário. A respeito dos Ofícios nºs 2/2013 e 1/2013, o Secretário
Paulo Speller informou que está em estudo à possibilidade de ampliação de vagas da bolsa
permanência do Prouni. O Secretário Paulo Speller comunicou que o Professor Dilvo Ristoff será
o novo Diretor de Políticas e Programas de Graduação – DIPES, substituindo Paula Branco de
Mello, atual Diretora. Diante desta notícia, os membros da Conap aprovaram por unanimidade a
seguinte moção de louvor: “A Paula Branco de Mello por seu perfil de dedicação à causa pública
e por seu comprometimento com o Prouni deixa nesta Comissão uma marca indelével de
generosas contribuições à melhoria do referido Programa e de incremento de medidas sugeridas
para melhor performance de nossos Prounistas”. O Presidente Valmor Bolan deu as boas vindas a
Sra. Lenir Rodrigues Luitgards Moura como novo membro da CONAP. Assim, deu-se início aos
assuntos definidos para pauta desta reunião: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 09
de julho de 2013; 2. Proposta de ação do CONSED para ampliação da divulgação do Prouni nas
escolas da rede estadual; 3. Palestra sobre Políticas de Inclusão em Educação (Palestrante: Dr.
Ozires Silva) 4. Contratação de equipe de consultoria para auxiliar a CONAP nas funções de
acompanhamento social do Prouni; 5. Relatório sobre as COLAPs; 6. Módulo da CONAP no
Sisprouni; 7. Efetividade das bolsas integrais do Prouni; 8. Organização da Conferência livre
entre a CONAP e a CONAE no Fórum Nacional de Educação (FNE); 9. Ofício enviado ao
Secretário da SESu tratando de vagas de estágio e Bolsa Permanência; 10. Informações sobre o
seminário “O Controle Social do Prouni” realizado em Fortaleza em 3 de setembro; 11. Evento
em Belo Horizonte – Seminário “O Controle Social do Prouni” – PUC Minas; 12. Outros
Assuntos. Item 1, 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 Alencar Proença, Manuela Braga Mendes e Luciano Marques dos Santos.
Colocado em votação as justificativas, estas foram aceitas pela maioria dos membros presentes.
Quanto ao item 2, Lenir Moura apresentou um infográfico com informações gerais sobre o Prouni
o qual poderia ser distribuído pelas Secretarias de Educação dos Estados a fim de ampliar a
divulgação do Programa entre os estudantes do ensino médio. Lenir Moura propôs que seja
encaminhado ao CONSED arquivo com as informações referentes às COLAPs de cada estado,
para que esta informação seja repassada aos Secretários de Educação dos Estados para
distribuição do infográfico. O Presidente Valmor Bolan apoiou a proposta de Lenir Moura e
sugeriu que a Assessoria de Comunicação Social do MEC produza cartazes e folders a partir
deste material para que possam ser distribuídos nas escolas estaduais de ensino médio. Em
relação ao item 3, David Santos elogiou a palestra, mas ressaltou que a mesma não abordou o
tema de políticas de inclusão. O Presidente Valmor Bolan informou que a palestra atendeu os
objetivos, pois foram apresentadas questões estruturais na área educacional. David Santos sugeriu
a realização de nova palestra para a próxima reunião da CONAP específica sobre o tema de
políticas de inclusão e sugeriu o nome de Adilson Moreira, por ter feito doutorado em Harvard
sobre o tema Políticas de Inclusão no Brasil. Wanderley Quêdo sugeriu o nome da professora
Dalila Andrade de Oliveira para a palestra. No que se refere ao item 4, David Santos fez a leitura
do relatório pertinente e propôs que o Mec deve contratar uma empresa para fazer pesquisa por
amostragem, escolhendo, por exemplo, 10 Instituições Ensino Superior da grande São Paulo, que
tenham o curso de Medicina e averiguar o perfil dos ingressantes no ProUni, desde o lançamento
do Programa até o momento atual. A respeito desta auditoria o Professor Dilvo Ristoff propôs
que se faça primeiro um projeto com dados que o MEC já dispõe para subsidiar a auditoria
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proposta por David Santos e Manuela Braga. Wanderley Quêdo ressaltou a necessidade de
divulgação para a CONAP das medidas adotadas pelo MEC de fiscalização no âmbito do Prouni.
Quanto ao item 5, Geandrei Stefanelli apresentou informações sobre as COLAPs. Em relação ao
item 6, Geandrei Stefanelli informou que está sendo desenvolvido no novo sistema do Prouni
(Sisprouni 2) o módulo da CONAP. O Presidente Valmor Bolan solicitou informações sobre o
desenvolvimento e conclusão do referido módulo. Em atenção ao item 7, Antônio Ananias fez a
leitura do relatório pertinente e conjuntamente com Lavínia Rodrigues propôs a consolidação das
bolsas integrais no Prouni, ampliando ou estabelecendo percentuais para os estudantes com renda
de até três salários mínimos. Antônio Ananias justificou a proposta fundamentando na grande
procura dos estudantes pelas bolsas integrais; ressaltando que parte significante dos candidatos a
bolsas parciais também preenchem os requisitos de renda para bolsa integral e que o aumento
semestral das mensalidades por parte das instituições de ensino superior - IES são
desproporcionais ao aumento do salário mínimo, elevando de forma considerável a contrapartida
de 50% a ser paga pelo aluno bolsista, ocasionando maior probabilidade de evasão das bolsas
parciais. David Santos propôs a CONAP uma carta às IES demonstrando a importância das
bolsas integrais, para que estas possam ofertar mais bolsas integrais. O presidente Valmor Bolan
destacou que existe evasão nas bolsas parciais do Prouni e informou que a CONAP fará um
Ofício para a DIPES e para o Secretário da SESu manifestando-se a favor das bolsas integrais.
David Santos sugeriu modificação legal que permita somente bolsas integrais para o Prouni. Em
relação ao item 8, Wanderley Quêdo informou que não há condições de realizar este evento no
momento e sugeriu uma palestra na primeira reunião da CONAP em janeiro, de 09:30 às 11:30,
com Paulo Egon, da Secretaria Executiva do MEC, sobre o Fórum da Conferência Nacional de
Educação – CONAE 2014. O item 9 foi tratado na reunião com o Secretário da SESu. Em relação
ao item 10, o Presidente Valmor Bolan agradeceu ao empenho da FANOR na realização do
evento e apresentou as propostas e observações da carta de Fortaleza: 1) Ampliação da
abrangência da Bolsa Permanência; 2) Desinteresse de professores e alunos Prounistas na
composição como membros das COLAPs; 3) Alteração da norma que exige uma COLAP por
local de oferta para uma única comissão por IES; 4) Aperfeiçoamento e rapidez na solução de
problemas relacionados ao aditamento dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies
de bolsistas do Prouni; 5) Implementação do termo de reprovação coletivo por não
comparecimento; 6) Solicitação de reuniões anuais regionais para discutir o Fies; 7) Criação de
uma ferramenta no Sisprouni que possa justificar excepcionalidades de ausência da comissão de
um local de oferta que não tenha alunos não pagantes; 8) 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; 9) Modificação da lei para que se permita a participação no
processo seletivo do Prouni de alunos oriundos do sistema privado desde que se enquadre nos
critérios de renda. O Presidente Valmor Bolan informou que a FANOR apresentou um cálculo
sobre o impacto dos alunos bolsistas do Prouni para o Governo Federal. Segundo informações da
FANOR, o custo médio das mensalidades na IES é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
enquanto que o custo com renúncia fiscal para um bolsista do Prouni é de R$ 433,00
(quatrocentos e trinta e três reais). Para o item 3, o Presidente Valmor Bolan solicitou ao Antônio
Ananias relatório pertinente para a próxima reunião da CONAP. Em relação ao item 4, o
Presidente Valmor Bolan informou que encaminhará a carta de Fortaleza, por meio de Ofício, ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE com as sugestões de aperfeiçoamento
para o Fies. Quanto ao item 8, o Presidente Valmor Bolan solicitou a Geandrei Stefanelli relatório
pertinente. Em relação ao item 9, o Presidente Valmor Bolan destacou que muitos estudantes não
conseguem obter o Prouni, uma vez que não têm condições de comprovar a renda. O Presidente
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Valmor Bolan informou que alguns pais de estudantes são trabalhadores informais e destacou que
muitos estudantes oriundos de escolas particulares possuem renda de até 1,5 salário mínimo per
capta, se enquadrando no critério de renda para bolsa integral do Prouni. Neste sentido, o
Presidente Valmor Bolan sugeriu que seja definido na próxima reunião da CONAP relator para
este item e solicitou ao Geandrei Stefanelli relatório com informações sobre os documentos
comprobatórios que o estudante deve apresentar para conseguir sua bolsa pelo Prouni. No que se
refere ao item 11, o Presidente Valmor Bolan informou que a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais – PUC Minas está montando as COLAPs em seus locais de oferta de maneira a se
adequar a realização do Seminário em novembro. Quanto ao item 12, os membros da CONAP
decidiram por unanimidade a realização da primeira reunião da CONAP em 2014 para o dia 28
de janeiro. Não havendo mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 15 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 setembro de 2013.
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