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Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às 9 horas e 30 minutos do dia doze de março de 2013, na sala de reuniões da Diretoria de
Políticas e Programas de Graduação (Dipes), reuniu-se a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni (Conap), instituída nos termos da Portaria nº 429,
de 2 de abril de 2008. Não havendo a maioria simples no horário estabelecido, a mesma iniciou
seus trabalhos às nove horas quarenta e oito minutos. 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); Alencar
Mello Proença, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior
designado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Lavínia Rosa
Rodrigues, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CONTEE); Wanderley Julio
Quedo, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE);
Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições privadas de
ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); Cloves Alexandre Castro,
representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades (MSU);
David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil designado
pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO) e Paula Branco de
Mello, representante do Ministério da Educação (MEC), Diretora de Políticas e Programas de
Graduação. Ausentes os membros: Dener de Oliveira Sousa, representante dos estudantes do
ensino médio público, designado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES);
Betânia Leite Ramalho, indicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação CONSED. Esteve presente ainda na qualidade de convidado Luciano Marques dos Santos,
representante indicado pela UNE e Gerlane Romão Fonseca Perrier, servidora designada para
secretariar a reunião da Conap. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação
da ata da reunião realizada no dia 24 de janeiro de 2013; 2. Palestra sobre Políticas de Inclusão
(Professora Betânia); 3. Proposta de ação do CONSED para ampliação da divulgação do Prouni
nas escolas da rede estadual (Relatora: Betânia); 4. Relatório com informações preliminares sobre
o Processo Seletivo do Prouni (Relatora: Paula); 5. Informações sobre o seminário de Campo
Grande. (Relator: Valmor); 6. Relatório sobre as Colaps ainda não constituídas. (Relator:
Valmor); 7. Seminário Nacional sobre o “Estado da Arte do Prouni”. (Relatores: Valmor); 8.
Outros assuntos. O Presidente da Comissão, prof. Valmor, iniciou a reunião solicitando a leitura
da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos presentes. Após a aprovação da
ata, foi apresentada a justificativa para a ausência de profa. Betânia, representante do CONSED.

Colocado em votação se a plenária aceitava a justificativa, discutiu-se os prejuízos causados à
reunião em razão da não indicação de substituto para promover a palestra sobre Políticas de
Inclusão, bem como o não encaminhamento antecipadamente do relatório referente à proposta de
ação daquele Conselho para ampliação da divulgação do Prouni nas escolas da rede estadual.
Após discussões, a justificativa foi aceita pela maioria dos membros presentes. Dando sequência
a pauta, em relação ao item 4 sobre o processo seletivo do Prouni, referente ao primeiro semestre
de 2013, a diretora Paula lembrou aos demais membros que o mesmo compreende quatro etapas
(adesão, inscrição, 1ª e 2ª chamadas regulares e lista de espera com duas convocações pelas
instituições) e que encontrava-se em andamento. Apresentou, então, uma análise preliminar,
ressaltando o aumento da oferta de bolsas integrais em relação à Edição 1/2012. Destacou o
aprimoramento do processo com a introdução, em edital, de duas convocações na fase da lista de
espera. Informou também que, em cumprimento à Lei nº 11.128/2005, foi exigida a comprovação
da regularidade fiscal das mantenedoras para participação no processo seletivo. Prof. Wanderley
parabenizou o Prouni e informou que defende o Programa por ser histórico e justificável.
Lembrou, ainda, que existe uma CPI instalada no Rio de Janeiro, onde instituições estão sendo
investigadas por não cumprirem a legislação educacional, incluindo as questões trabalhistas. Prof.
Valmor informou, em relação ao item 5, que o Seminário “O Controle Social do Prouni” será
realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na cidade de Campo Grande, tendo sua
data adiada para o dia 8 de abril de 2013. Informou também que solicitou à Pró-Reitora da
UCDB, profa. Luciane Pinho de Almeida, que identificasse “cases” de sucesso entre os egressos
do Prouni para serem apresentados no Seminário. Prof. Valmor apresentou, em seguida, o
Relatório sobre as Colaps ainda não constituídas, item 6 da pauta, sugerindo duas medidas para
otimizar suas constituições: 1) Ofício da Dipes/SESu às IES para que constituam as Colaps no
prazo de 30 dias; 2) Solicitar que a SESu solicite ao INEP avaliar a possibilidade de inclusão nos
itens de avaliação das instituições, a comprovação da formalização da Comissão Local. A
plenária aprovou as medidas. Com a chegada do representante da UNE, Luciano, abriu-se um
espaço para que o mesmo pudesse se apresentar, no que agradeceu por estar participando da
Comissão destacando a importância do Prouni. Informou sobre o 4º Encontro Nacional dos
Estudantes do Prouni e convidou a Conap e a Dipes para fazerem parte do evento. Em seguida a
diretora Paula precisou se ausentar para participar de reunião na Secretária Executiva. Dando
continuidade às discussões da pauta. Sobre o Seminário Nacional “Estado da Arte do Prouni”,
item 7 da pauta, prof. Valmor apresentou os dados gerais para elaboração do projeto a ser
encaminhado ao Ministério da Educação para análise, que incluem: 1) trazer a Brasília cem
participantes para apresentação de trabalhos, oferecendo duas diárias por participante; 2)
seminário com duração de dois dias; 3) criação de um link no site do MEC para divulgação do
Seminário, inscrições e envio dos trabalhos; 4) local: Universidade de Brasília ou IES privada
que ofereça um auditório para mil pessoas e no mínimo vinte salas com cinquenta lugares cada
uma; 5) convite para as IES públicas e privadas, representações docente e estudantis, pró-reitorias
de extensão universitária e imprensa em geral. 6) coordenação do evento: Conap, Dipes e
Assessoria de Comunicação do MEC; 7) data do evento: dezembro, em dia a ser aprovado pelo
MEC. Como encaminhamentos sugeriu escolher quatro membros da Conap para realizar um
levantamento das teses, dissertações, monografias e artigos sobre o Prouni e selecionar os cem
melhores trabalhos, estabelecendo a reunião da Conap em maio, como prazo para que a Comissão
apresente o primeiro relatório. Prof. Alencar rememorou a dificuldade relatada por profa. Lavínia
em outra ocasião, em relação à triagem dos trabalhos relacionados ao Prouni, propondo um
chamamento geral para inscrição dos trabalhos. Profa. Lavínia sugeriu inscrição com envio de
trabalhos por meio do site, com a composição de uma comissão acadêmica para avaliar os
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trabalhos inscritos. Para organização do projeto do seminário foi então formada uma comissão
composta por Valmor, Lavínia, Luciano, Wanderley, Alencar e o Coordenador-Geral de Relações
Acadêmicas da Graduação da Dipes. Ficou decidido que a diretora Paula irá agendar uma
audiência com o Secretário da Secretaria de Educação Superior (SESu) para que a comissão
apresente o projeto do seminário. Finalizando a reunião, prof. Valmor estabeleceu o prazo de
vinte quatro horas para que a UBES apresente a justificativa de ausência de seu representante, e
em caso de não apresentação deverá ser encaminhado Ofício à Presidência da UBES, solicitando
a substituição. Prof. Wanderley alertou que a Conap deve ter participação no Fórum Nacional de
Educação, no que foi encarregado pelos demais membros de promover os encaminhamentos. Não
havendo mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às treze horas, e eu, profa. Gerlane
Perrier, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião. Brasília,
12 de março de 2013.
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