MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA - 14/2/2017

No dia 14 de fevereiro de 2017, das 9h00min às 16h00min, 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. Estiveram presentes na reunião os membros: (1) Victor Henrique
Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior designado
pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; (2) Geraldo Profírio
Pessoa, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela CONTEE; (3) Rodrigo Pereira de Paula, representante do corpo docente das instituições
privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; (4) Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (5)
Sérgio José Custódio, indicado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU) e escolhido pelo
MEC; (6) Tamires Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas
de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); (7) Valmor Bolan,
representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicado pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); (8) Wilson do Amaral
Filho, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Não houve nenhuma ausência
injustificada, computando como ausência justificada a de (1) Vicente de Paula Almeida
Júnior, Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC). Estando pendentes
de nomeação ou indicação as cadeiras: (1) representante do Conselho Nacional de Secretários
de Educação – CONSED, (2) representante dos estudantes do ensino médio público, indicada
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e (3) representante da sociedade
civil. Participou, ainda, Pablo Piazolla de Assis Correia, servidor designado para secretariar a
reunião da CONAP. A reunião teve a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 1.1 Alteração do nome
da CONAP; 1.2 Encaminhamento da Carta da Conferência Nacional da CONAP; 1.3 Nomeações
pendentes; 1.4 Outros Informes; 2. Aprovação das atas anteriores (24 e 25/5/2016, 27/9/2016,
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16/12/2016); 3. Propostas de encaminhamento para a Carta da Conferência Nacional (Relatoria:
Pleno); 4. Programação da CONAP para o exercício 2017 e definição de calendário de
reuniões/seminários; 5. Relato sobre a proposta de palestras sobre o ProUni acessíveis às IES
(Relator: Victor Grampa); 6. Relato sobre a reunião com o Idioma Sem Fronteiras (Relator:
Victor Grampa). 7. Exposição dos dados preliminares do processo seletivo 2017 (Relator:
Samuel

Feliciano);

8.

Encaminhamentos;

9.

Outros

assuntos.

ABERTURA

DOS

TRABALHOS: Abertos os trabalhos, aprovaram-se as justificativas de ausência por votação
unânime, passou-se então aos pontos seguintes de pauta: 1. Informes. O presidente abriu para
informes dos membros da CONAP, que se inscreveram e falaram na seguinte ordem: o Sr.
Sérgio Custódio mostrou-se preocupado com os registros de reuniões e sua divulgação na
internet, sugerindo que as reuniões fossem transmitidas ao vivo e gravadas, a exemplo das
reuniões de Conselhos Universitários em Universidades Federais. Sérgio Custódio justifica
dizendo que há necessidade de divulgação das reuniões nos termos do art. 37 caput da
Constituição da República Federativa do Brasil, pelo princípio da publicidade, bem como pelos
princípios que regem a lei de acesso à informação. O Sr. Victor Grampa pontuou que a ideia é
interessante, mas não pode ser esquecido o caráter fiscalizatório da Comissão, razão pela qual
nem toda a reunião pode ser transmitida de modo aberto, houve encaminhamento para que se
verificasse a possibilidade de transmissão da parte geral da reunião (controle social) pelo MEC,
restrita a parte de denúncias e fiscalização, encaminhamento que foi aprovado por unanimidade;
o Sr. Geraldo Profírio demonstrou preocupação com os atos normativos da CONAP, julgando
importante sua revisão com urgência, principalmente com a inclusão clara de poderes e
competências, a questão foi encaminhada como item para a próxima reunião; o Sr. Wilson
Amaral sugeriu que as atas fossem encaminhadas aos presidentes das entidades representadas na
CONAP (ex. CRUB, UNE, CONTEE etc), encaminhado o ponto para votação foi aprovado por
unanimidade; o Sr. Samuel Feliciano pontuou que seria importante se encaminhar logo a
proposta de alteração de nome da CONAP (de Comissão Nacional de Acompanhamento e
Controle Social do ProUni para Comissão Nacional do ProUni), após discussões sobre o
encaminhamento, o item foi transferido para pauta da próxima reunião. Como encaminhamentos
gerais ficaram: a) verificar com a Assessoria de Comunicação Social (ACS/MEC) a
possibilidade de transmissão das reuniões ao vivo ou sua gravação, aprovado por unanimidade,
b) Organizar reuniões com as entidades representadas na CONAP para conversar sobre a Carta
da Conferência Nacional, preferencialmente em datas próximas às das reuniões ordinárias,
aprovado com abstenção do Sr. Valmor Bolan; e c) encaminhar ofícios para as entidades com as
atas das reuniões de modo periódico. O Sr. Victor Grampa apresentou proposta de integração
entre o Idiomas Sem Fronteiras (IsF) e o ProUni, por intermédio de um projeto que garantisse
maior participação de alunos do ProUni no Programa, o que iniciou com o Inglês Sem
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Fronteiras, mas se perdeu a partir das edições com aulas presenciais do Idioma Sem Fronteiras
(Alemão, Italiano, Francês etc), houve encaminhamento para que fosse marcada reunião com a
Sra. Denise, responsável pelo Idiomas Sem Fronteiras, para pensar nessa integração. O Sr.
Wilson Amaral completou dizendo que o CRUB, instituição que representa na CONAP, poderia
auxiliar no diálogo com as Instituição de Educação Superior Privadas que tivessem interesse em
participar com polos presenciais do Idiomas Sem Fronteiras. A matéria foi aprovada por
unanimidade. 2. Aprovação das Atas Anteriores: Este item foi transferido para a próxima reunião
da CONAP; 3. A apresentação dos relatórios sobre a Carta da Conferência Nacional foi adiada
para a próxima reunião da CONAP. 4. Houve discussão e deliberação sobre o calendário da
CONAP para 2017, ficando deliberadas as seguintes datas: 14/02 - 1ª Reunião Ordinária da
CONAP (2017) – Brasília (DF); 11 e 12/04 - 2ª Reunião Ordinária da CONAP (2017) – Brasília
(DF), 17/05 - Seminário Regional do ProUni; 06 e 07/06 - 3ª Reunião Ordinária da CONAP
(2017) – Brasília (DF); 08 e 09/08 - 4ª Reunião Ordinária da CONAP (2017) – Brasília (DF); 10
e 11/10 - 5ª Reunião Ordinária da CONAP (2017) – Brasília (DF) e 12 e 13/12 - 6ª Reunião
Ordinária da CONAP (2017) – Brasília (DF). As datas dos seminários serão decididas
posteriormente em razão do calendário das conferências. 5. O Sr. Victor Grampa apresentou o
projeto de palestras sobre o ProUni acessíveis às IES, tal projeto consiste na abertura de um
edital para que as instituições aderentes ao ProUni possam se candidatar para recepcionar uma
palestra sobre o ProUni organizada pela CONAP, custeando as despesas de alimentação, estadia
e transporte, para dois membros da CONAP, que fariam seriam palestrantes. Apresentado o
projeto e discutido, foi aprovado por unanimidade. 6. Item prejudicado em face do
encaminhamento de reunião com a organização do IsF.7. O Sr. Samuel Feliciano expôs os
dados preliminares do processo seletivo do 1º semestre de 2017, informando que houve recorde
de oferta de bolsas, somando 214.110. Como encaminhamentos desse ponto de pauta, o Sr.
Samuel Feliciano encaminhará os slides de sua apresentação para análise, bem como solicitará as
informações que os membros da CONAP desejam para uma apresentação consolidada dos dados
do 1º semestre de 2017. 8. Como encaminhamentos gerais ficaram decididos: a) organizar
reunião com o INEP para discutir eventuais impactos da reforma do ensino médio e base
nacional comum curricular para o ingresso no ProUni; b) organizar reunião debatendo ENEM e
ProUni; c) verificar se é possível para as filantrópicas compensarem gastos com formação
extracurricular de bolsistas – ex. cursos de idiomas (o Prof. Valmor Bolan sugeriu a inclusão de
outros curso na consulta, como de educação ambiental), c) Encaminhar ofício ao Secretário da
SESu com a Carta da Conferência Nacional e para o Ministro de Estado da Educação. 9. Não
houve outros assuntos finais. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às
16h00min e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
todos os presentes na reunião de leitura e aprovação desta ata. Brasília, 11 de abril de 2017.
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_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP

_____________________________
Geraldo Profírio Pessoa
Membro da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Sérgio José Custódio
Membro da CONAP

_____________________________
Tamires Gomes Sampaio
Membro da CONAP

_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP

_____________________________
Wilson do Amaral Filho
Membro da CONAP
_____________________________
Pablo Piazolla de Assis Correia
Secretário Executivo da CONAP
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