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 09 horas e 30 minutos do dia 23 de abril de 2015, 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; Cloves Alexandre de Castro – indicado pelo MEC como
Movimento representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem
Universidade (MSU). David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como
representante da sociedade civil designado pela Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO); Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral
de
Relações
Acadêmicas
de
Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan representante dos
dirigentes das instituições privadas de ensino superior designado pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e Victor Henrique Grampa,
representante do corpo discente das instituições discente das instituições privadas de
ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Ausentes os
membros: Alan Francisco de Carvalho, representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Bárbara Bahia de
Holanda Melo, representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES; Geraldo Profírio Pessoa,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, designado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino
(CONTEE) e 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). Esteve presente ainda Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP, e como convidados
estiveram presentes Eunice Oliveira, Coordenadora Substituta da Publicidade da
Assessoria de Comunicação Social do MEC (ACS/MEC) e Guilherme Faria
representante da Agência de Publicidade Escala, que realiza as campanhas de
publicidade dos Programas do MEC. Previamente ao início dos trabalhos, Valmor
Bolan sugeriu que as conversas por e-mail entre os membros da CONAP realizadas

antes da presente Reunião sejam contabilizadas como uma Reunião da Comissão, no
sentido de atender a legislação que prevê a realização de reuniões bimestrais da
CONAP. Assim, os membros da Comissão decidiram que as mensagens eletrônicas
enviadas entre os membros da CONAP em janeiro de 2015, pertinentes ao
cancelamento da Reunião do dia 28/01/2015, serão consideradas como Reunião da
CONAP, devendo ser elaborada uma ata pertinente com a data do dia 28/01/2015.
Complementarmente, os membros manifestaram desagrado com a postura da alta
gestão do MEC em relação a Comissão, com exceção do Prof. Dilvo Ristoff, Diretor
de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior, que vem
empenhando esforços no sentido de valorizar as demandas da CONAP. Segundo os
membros, tal postura pode ser constatada com o cancelamento da Reunião da
Comissão prevista para janeiro de 2015, por questões orçamentárias. Em tempo,
Sandra de Faria sugeriu reunião entre o presidente da CONAP e o ministro, no sentido
de dar visibilidade ao trabalho realizado pela Comissão. Neste sentido, foi decidido
que Valmor Bolan fará ofício a ser enviado aos membros da CONAP, o qual, após
aprovado pelos membros, será encaminhado ao ministro para agendar uma audiência
do mesmo com a Comissão. Antonio Ananias informou que não haveria a palestra da
Profa. Célia Forghieri, prevista para a presente Reunião, em virtude de problemas que
a mesma teve no aeroporto para se deslocar para Brasília. Antonio Ananias
comunicou que um novo convite será encaminhado a Profa. Célia para que possa
apresentar a excelente experiência que a mesma teve no processo de constituição da
COLAP na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia
6 de novembro de 2014; 2. Definição dos membros da Subcomissão para revisão
dos normativos no âmbito da CONAP; 3. Calendário de reuniões ordinárias e
Seminários (Relator: Antonio Ananias); 4. Proposta de um novo modelo de
Colap. (Relator: Victor Grampa); 5. Deliberações da Reunião Técnica com os
Coordenadores do Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014 (Samuel
Martins e Victor Grampa); 6. Resposta a Carta do Rio de Janeiro (Relator:
Samuel Martins); 7. Resposta a Carta de Natal (Relator: Samuel Martins); 8.
Análise dos dados de renda dos bolsistas parciais do Prouni apresentados pelo
Samuel Martins na Reunião de 06.11.2014 (Relator: Antonio Ananias); 9.
Apresentação de dado referente às macrorregiões das regiões Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Estado de São Paulo, a partir do estudo sobre as regiões com
maior concentração de IES vinculadas ao Prouni (item 5 da última Reunião),
com a sugestão de realização do Seminário em 3 (três) cidades de cada
macrorregião, informando para cada cidade o número total de IES participantes
do Prouni e o número de bolsistas ativos (Relator: Samuel Martins); 10.
Apresentação de modelo de convite de participação nos Seminários a ser enviado
aos bolsistas do Prouni (Relatores: Antonio Ananias e Victor Grampa); 11.
Apresentação de relatório a respeito do preconceito sofrido pelos bolsistas do
Prouni nas IES. (Relator: Victor Grampa) 12. Apresentação de planejamento
para supervisão de IES sem COLAP constituída. (Relator: Samuel Martins
Feliciano); 13. Constituição das COLAPs - modificações no instrumento de
avaliação de cursos de graduação presencial e a distância. 14. Outros Assuntos.
No que se refere ao item 1 da pauta, a ata da reunião de 6 de novembro de 2014,
encaminhada previamente por mensagem eletrônica aos membros da CONAP, foi
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aprovada e assinada pelos presentes. Após a aprovação da ata, apresentou-se
justificativa para a ausência de Alan Francisco de Carvalho e Geraldo Profírio Pessoa.
Colocadas as justificativas em votação, estas foram aceitas de forma unânime pelos
membros presentes. Por oportuno, foi comunicado que Bárbara Bahia de Holanda
Melo foi desligada da CONAP, por ter excedido o número de faltas prevista para as
reuniões da Comissão. Antonio Ananias sugeriu que a UBES seja notificada a respeito
do desligamento, devendo assim indicar novo representante para a Comissão. Valmor
Bolan sugeriu alteração na legislação da CONAP de forma a substituir a UBES por
outra entidade representativa, considerando o histórico de pouca participação na
Comissão desde seu início. Os membros da CONAP concordaram com a
argumentação de Valmor Bolan, visto que a UBES pouco contribuiu com a Comissão.
Os membros da CONAP enfatizaram que a UBES possuía duas representações na
CONAP, (inciso II, do artigo 2º da Portaria MEC nº 301, de 30 de janeiro de 2006) e
devido a sua postura pouco participativa dentro da Comissão, uma das vagas foi
cedida ao CONSED (Portaria nº 429, de 2 de abril de 2008). Tal postura, segundo os
membros, permaneceu, o que verifica com a quarta ausência injustificada da
representante da UBES (atual presidente desta entidade) na CONAP. Sandra de Faria
sugeriu que a vaga da UBES seja cedida para o Fórum Nacional de Extensão e Ação
Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias
(ForExt). Samuel Martins sugeriu que a vaga da UBES na Comissão seja cedida para
um representante das Colaps. Neste sentido, Valmor Bolan sugeriu, além da alteração
normativa, a elaboração de edital a ser encaminhado às mantenedoras participantes do
Prouni, convidando os membros das Colaps a participarem do processo. A decisão de
escolha do representante das Colaps ficaria por conta da CONAP. Antonio Ananias
sugeriu que a UBES continue recebendo o convite para participar das Reuniões da
CONAP, sem, contudo, ter um representante dentro da Comissão. Antônio Ananias
também sugeriu que o ForExt seja convidado a participar das Reuniões da CONAP,
assim como a UBES, e solicitou a Sandra de Faria para que faça contato com o
(ForExt). Victor Grampa argumentou sobre a necessidade de se manter a UBES
dentro da Comissão, com a indicação de novo representante para a respectiva vaga.
Victor Grampa relatou que conversou com a presidente da UBES, Bárbara Bahia de
Holanda Melo, para indicação de novo representante e foi informado que a UBES
procederia a esta alteração. Victor Grampa relatou que a conversa aconteceu há pelo
menos um mês. Diante das considerações, foi aberta votação para decidir pela
proposta 1, que trata da alteração da legislação, para substituir a representação da
UBES por um representante das Colaps, por meio de edital e pela proposta 2 que é a
de manutenção da UBES na CONAP. Aberta a votação, ganhou a proposta 1,
considerando que apenas Victor Grampa votou na proposta 2. Assim, foi decidido
pelos membros que a DIPES/SESu/MEC encaminhará consulta a Consultoria Jurídica
do Ministério (Conjur/MEC) versando sobre a alteração da Portaria nº 429/2008, que
dispõe sobre a Comissão, com a proposta de substituição da representação da UBES
por um membro das Colaps. Complementarmente, o MEC deverá comunicar a UBES
a respeito da substituição de sua representação na CONAP. Quanto ao item 2, os
membros da Comissão indicaram Cloves Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa
como membros da Subcomissão em questão. Valmor Bolan sugeriu que a
Subcomissão também elabore documento, a partir das atas das reuniões e das cartas
dos seminários, com as decisões da CONAP ao longo dos anos. Assim, ficou decidido
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que a Subcomissão elaborará relatório com as informações pertinentes a revisão dos
normativos da CONAP para apresentação do mesmo em Reunião. Após a
apresentação do referido documento à Comissão, a Subcomissão deverá elaborar o
documento que reúna as decisões da CONAP a partir do histórico das atas das
reuniões e das cartas dos seminários. Em relação ao item 3, Antonio Ananias
apresentou a proposta de calendário para a CONAP considerando a possibilidade de
realização das reuniões e dos seminários na mesma semana nos meses de agosto e
outubro. Assim, Antonio Ananias sugeriu as seguintes datas para realização das
Reuniões da CONAP: entre 3 e 7/6/2015, 11/8/2015, 6/10/2015 e 2/12/2015. Para os
Seminários da CONAP foram sugeridas as seguintes datas e locais: entre 3 e 7/6/2015
dentro do Congresso da UNE (Brasília/DF), 12/8/2015 (Campinas/SP), 7/10/2015
(Niterói/RJ) e 11/12/2015 (Maringá/PR). A respeito da proposta em questão, as
reuniões entre os dias 3 e 7/6/2015, bem como dos dias 25/6/2015 e 2/12/2015 seriam
realizadas em Brasília, enquanto que as reuniões de 11/8/2015 e 6/10/2015 seriam
realizadas em Campinas/SP e Niteróis/RJ, respectivamente. Neste sentido, a Comissão
aprovou as datas sugeridas, e, consequentemente, o calendário da Comissão para o
ano de 2015. Victor Grampa ficou de entrar em contato com os organizadores da UNE
de para realização do Seminário dentro do referido Congresso. Itens 4, 5, 6, 7 e 8
foram adiados para a próxima Reunião da CONAP. No que se refere ao item 9, este
assunto foi superado pelas discussões realizadas pela Comissão. Item 10. O modelo
de convite será apresentado na próxima Reunião. Quanto ao item 11, Victor Grampa
informou que a UNE realizará pesquisa a respeito do Prouni, abordando dentre outros
temas, a questão do preconceito sofrido pelos bolsistas do Prouni. Victor Grampa
informou que a UNE está em busca de financiamento para realização dessa pesquisa.
Victor Grampa propôs encaminhar por e-mail o projeto de pesquisa da UNE, bem
como o respectivo questionário para análise dos membros da CONAP, no sentido de
poderem colaborar com a mesma. Antonio Ananias sugeriu ao Victor Grampa que
seja realizada pesquisa própria, com o tema do preconceito, durante o Congresso
Nacional da UNE. Samuel Martins sugeriu ao Victor Grampa para que elabore o
questionário a ser aplicado na pesquisa, a ser aplicada durante o congresso da UNE, e
encaminhe por e-mail aos membros da CONAP para análise e sugestões. Assim, ficou
decidido que Victor Grampa encaminhará por e-mail o questionário para análise da
Comissão, o qual será utilizado na pesquisa durante o Congresso da UNE. Item 12.
Samuel Martins informou que está pendente o encaminhamento de arquivo pela
DTI/MEC com as informações das IES que não possuem Colaps constituídas, para
que possa complementar a seguinte proposta de supervisão: 1º fazer um comunicado
para as IES dentro do Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni) dando um prazo
de 30 dias para regularização, 2º as IES que descumprirem, serão comunicadas
formalmente já dentro de uma estrutura de processo administrativo, que poderá
resultar na aplicação da penalidade de oferta de bolsas adicionais de 1/5 sobre as
bolsas obrigatórias. Item 13. Valmor Bolan informou a necessidade de
acompanhamento desta questão e sugeriu que o item conste como ponto de pauta na
próxima Reunião, considerando que Dilvo Ristoff informou que o INEP ainda está
elaborando o instrumento de avaliação das instituições de educação superior. Assim, a
Comissão decidiu colocar o item como pauta da próxima Reunião da CONAP, a fim
de acompanhar a implementação da exigência das Colaps no instrumento de avaliação
das IES do INEP. Item 14. Eunice Oliveira, e Guilherme Faria foram convidados para
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participar da Reunião da CONAP no sentido de apresentar a campanha de divulgação
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, respectivamente, do Prouni, bem
como o funcionamento do trabalho de divulgação dos Programas do MEC. Durante a
apresentação, Guilherme Faria e Eunice Oliveira informaram que as campanhas de
publicidade dos Programas do MEC são voltadas para o rádio, tv e internet, neste
caso, por meio das redes sociais existentes. Após a apresentação, Samuel Martins
informou aos convidados a respeito da reunião realizada no CONSED entre os
membros da CONAP e os Coordenadores do Ensino Médio das Secretarias de
Educação dos Estados. Samuel Martins comunicou que existe uma demanda por parte
dos aludidos Coordenadores no recebimento, por mensagem eletrônica, de material
para ser impresso como cartazes, flyers, ou vídeos a fim de alcançar a todos os
estudantes e não somente aqueles que assistem à tv ou tenham acesso à internet.
Eunice Oliveira ressaltou que a ACS/MEC deve realizar as campanhas publicitárias
do Ministério de acordo com as orientações da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República (SECOM), que veda a utilização de material impresso, uma
vez que implica no aumento dos gastos e não apresentam a efetividade necessária.
Eunice Oliveira informou que o entendimento é de que as campanhas da forma que
são realizadas atendem mais o público alvo do Prouni (estudantes secundaristas), não
se justificando, portanto, a demanda de papelaria apresentada pelos Coordenadores de
Ensino Médio. Samuel Martins enfatizou que a proposta dos Coordenadores de Ensino
Médio e da CONAP também é de elaboração de material que sensibilize os
professores das escolas públicas sobre a importância do Prouni, de maneira a auxiliar
e incentivar os seus estudantes. Eunice Oliveira informou que a publicidade que o
MEC é autorizado a fazer é de utilidade pública e não institucional, de maneira a
atender a aspectos legais determinados pela SECOM. Eunice Oliveria informou que o
caso o material a ser encaminhado aos professores tenha um cunho mais institucional,
o mesmo corre o risco de não ser aprovado pela SECOM. Valmor Bolan argumentou
que outra preocupação dos Coordenadores do Ensino Médio é da baixa alta estima dos
estudantes secundaristas das escolas públicas com relação ao ENEM, de acharem que
não possuem condições para obtenção da bolsa do Prouni. Eunice Oliveira informou
que já foi realizada campanha com o mote de estudantes que acreditavam não ter
condições financeiras para fazer um curso de graduação e que por meio do Prouni
conseguiram se graduar, por exemplo, em um curso de graduação como o de Relações
Internacionais. Samuel Martins esclareceu para Eunice Oliveira que a ideia da
participação ACS/MEC na presente Reunião era de verificar a disponibilidade de
material eletrônico para ser repassado as Secretarias de Estado e, caso não houvesse,
que de elaborar material para atendimento da referida demanda. Além disso, Samuel
Martins ressaltou a importância de se encaminhar o material aos Coordenadores do
Ensino Médio durante a divulgação do ENEM prevista para maio de 2015. Neste
sentido, Eunice Oliveira sugeriu a elaboração de e-mail marketing, em que a
DIPES/SESu elaboraria o texto técnico, o qual seria adequado a uma linguagem
publicitária (utilidade pública), de maneira a atender à exigência da SECOM e o
anseio dos Coordenadores do Ensino Médio. Assim, a Comissão decidiu, que a
DIPES/SESu irá elaborar o texto técnico, que constará no e-mail marketing, a ser
desenvolvido pela ACS/MEC, o qual deverá ser encaminhado as Secretarias de
Educação dos Estados durante a aludida campanha de divulgação do ENEM.
Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 15 horas e 20
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minutos, e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 23 de abril de 2015.
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