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 14 de maio de 2013, inicialmente na sala de reuniões do
Secretario de Educação Superior e, posteriormente, 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; 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) e Paula Branco de Mello, representante do Ministério da
Educação (MEC), Diretora de Políticas e Programas de Graduação. Ausentes os membros:
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 Betânia Leite Ramalho, indicada pelo Conselho Nacional de Secretários de
Educação - CONSED. Esteve presente ainda na qualidade de convidado Gerlane Romão Fonseca
Perrier servidora da Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação e Pablo Piazolla
de Assis Correia, servidor designado para secretariar a reunião da Conap. Conforme decidido na
reunião ordinária da Conap de 12 de março de 2013 foi agendada pela Diretora Paula reunião
com o Secretário de Educação Superior, Professor Paulo Speller, para apresentação da Comissão.
O Presidente da Conap, Valmor Bolan, iniciou a reunião informando ao Secretário sobre a
constituição e funcionamento da Comissão, esclareceu sobre as Comissões Locais de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni (Colaps) e informou sobre a importância das
Colaps no exercício do controle social do Prouni, bem como sobre a instalação efetiva destas
comissões nas instituições de ensino superior (IES). O Presidente Valmor Bolan sugeriu uma
intervenção da Secretaria de Educação Superior (SESu) junto ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para inserir um indicador relativo a constituição
das Colaps nas IES, nos processos avaliativos efetuados por àquele Instituto. O Presidente
Valmor Bolan apresentou o projeto do seminário “Estado da Arte do Prouni” ao Secretário,
sugerindo sua realização em Brasília/DF, com cerca de 100 expositores que produziram algum
trabalho científico sobre o Prouni. O Presidente Valmor Bolan esclareceu que o seminário será
aberto a todos os interessados no assunto e que poderá contribuir de modo significativo para o
aperfeiçoamento do Programa. Concluiu sua fala solicitando análise da viabilidade de

financiamento pelo MEC, com o pagamento de passagens e diárias aos participantes, bem como a
disponibilização de cinco técnicos para suporte ao evento. O Secretário informou que estudará
proposta e ressaltou o empenho dos integrantes da Comissão, se colocando à disposição da
Conap. Após reunião com o Secretário, a Diretora Paula Branco apresentou o novo CoordenadorGeral de Relações Acadêmicas de Graduação da DIPES, Geandrei Stefanelli Germano, aos
membros da Conap. Posteriormente, o Presidente Valmor Bolan agradeceu a servidora Gerlane
Fonseca Perrier pelo envolvimento, dedicação e eficiência durante os trabalhos de secretariado
das reuniões da Conap. Alencar Proença e demais participantes ratificaram o empenho da
servidora. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião
realizada no dia 12 de março de 2013; 2. Palestra sobre Políticas de Inclusão (Palestrante
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 Branco); 5. Informações sobre o Processo Seletivo do Prouni
(Relatora: Paula Branco); 6. Evento em Florianópolis – Seminário “O Controle Social do Prouni”
(Relator: Valmor Bolan); 7. Seminário Nacional sobre o “Estado da Arte do Prouni”. (Relatores:
Comissão); 8. Participação da Conap no Fórum Nacional de Educação (FNE) (Relator:
Wanderley Quedo) 9. Outros Assuntos. 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 Cloves Alexandre Castro, representante da sociedade
civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades (MSU) e de David Raimundo Santos,
indicado pelo MEC como representante da sociedade civil, designado pela Educação e Cidadania
de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO). Colocado em votação as justificativas, estas
foram aceitas pela maioria dos membros presentes. Dando sequência ao item 2 da pauta, a
Diretora Paula Branco sugeriu que o palestrante seja de Brasília/DF e Wanderley Quedo sugeriu
a professora Dalila Andrade de Oliveira da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação (ANPEd). O item 3 não foi tratado em virtude da ausência da relatora da proposta
(Betânia), que não mais integra a Conap. No que se refere ao item 4, a Diretora Paula Branco
informou que o processo seletivo do Prouni do 1º semestre de 2013 foi diferenciado por questões
pertinentes à regularidade fiscal das mantenedoras de instituições de ensino participantes do
Programa. Prosseguiu esclarecendo que 266 mantenedoras foram notificadas sobre a
desvinculação do Prouni e informou que caso as mantenedoras regularizem sua situação fiscal,
poderão aderir novamente ao Prouni já no processo seletivo 2/2013. O Presidente Valmor Bolan
sugeriu a Lavínia Rodrigues para que faça um relatório a respeito das bolsas integrais. Antonio
Silva expressou interesse em contribuir com o relatório. O Presidente destacou Lavínia
Rodrigues e Antonio Silva como relatores da proposta de oferta exclusiva de bolsas integrais pelo
Prouni. Em relação ao item 5 da pauta, o Presidente sugeriu que as sugestões aceitas pela Conap
sejam entregues ao Secretario da SESu. Quanto ao item 6, o Presidente Valmor Bolan informou
que o evento não se realizará mais em Florianópolis/SC, mas em Joinville/SC, na Universidade
da Região de Joinville – Univille, e acontecerá na segunda quinzena do mês de junho, em data a
ser definida junto à referida instituição de ensino. O item 7 foi tratado diretamente com o
Secretario da SESu no início da reunião ordinária. No que se refere ao item 8, Wanderley Quedo
apresentou o relatório pertinente e nele propôs que se realize uma conferência livre da Conap no
âmbito da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014) durante as discussões e debates
preparatórios para a Conferência. Wanderley Quedo ressaltou a possibilidade da Conap
esclarecer aos delegados eleitos da CONAE à dimensão do Prouni, o trabalho da Comissão e a
importância do acompanhamento social para fortalecimento da democracia participativa e
controle das políticas públicas. Wanderley Quedo sugeriu que a referida conferência livre ocorra
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em agosto de 2013 e que sejam discutidos os eixos 5 (Gestão Democrática, Participação Popular
e Controle Social) e 7 (Financiamento da Educação, Gestão, Transparência e Controle Social dos
Recursos) da CONAE/2014 e ressaltou que a Conap terá dois representantes na Conferência.
Alencar Proença propôs a Wanderley Quedo a coordenação da comissão responsável pela
conferência livre junto a CONAE. Wanderley Quedo se dispôs a ser o coordenador da comissão
integrada por integrada por Lavínia Rodrigues e Antonio Silva e informou que apresentará
relatório sobre o assunto na próxima reunião da Conap, dia 9 de julho. Posteriormente, os
membros da Conap definiram a data da conferência livre para 10 de setembro. Quanto ao item 9
da pauta, foi apresentado o nome de Lenir Rodrigues Luitgards Moura para substituir a
Professora Betânia Leite Ramalho na vaga destinada ao Consed. O Presidente da Comissão leu
mensagem eletrônica de David Santos sobre denúncia contra o Grupo Educacional UNIESP no
âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Prouni. A Diretora Paula Branco
informou que estão sendo tomadas as providências para averiguar as denúncias apresentadas
contra o Grupo, com processos administrativos em andamento, e que 28 mantenedoras do Grupo
encontram-se com adesão sobrestada no Fies. Não havendo mais assunto a ser tratado, a reunião
foi encerrada às 12 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, 14 de maio de 2013.
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