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 10 horas e 30 minutos do dia 25 de fevereiro de 2016, 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: Victor Henrique Grampa, 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 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); Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral
de
Relações
Acadêmicas
de
Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC) e Sandra de Faria, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB). Ausentes justificadamente os membros: Alan
Francisco de Carvalho, representante do corpo docente das instituições privadas de
ensino superior, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); Geraldo Profírio Pessoa, representante
do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela
CONTEE; Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, representante dos estudantes do ensino
médio público, indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES);
Valmor Bolan, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino
superior, indicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES). Esteve presente ainda Jaime Batista Belém, servidor designado para
secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1 Informes gerais; 2 - Aprovação das Atas das Reuniões realizadas no dia 9 de
dezembro de 2015 e no dia 11 de agosto de 2015; 3 - Definição do Calendário da
CONAP para 2016; 4 - Informes a respeito do levantamento de dados solicitados na
Reunião de 9 de dezembro de 2015 (item 4 da Ata); 5 - Informes a respeito dos
trabalhos da Subcomissão que trata da Reestruturação da Portaria e Regimento da
CONAP (Cloves Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa); 6 - Acompanhamento
da Subcomissão que trata do documento a ser enviado ao Ministro com os itens
necessários para o funcionamento da CONAP, proposto na Reunião de 11/8/15, item 2

das deliberações. (Sandra de Faria, Alan Carvalho e Geraldo Profírio); 7 Apresentação do documento único de resposta às cartas do Rio de Janeiro
(22/10/2014), Natal (12/12/2014) e Jundiaí (11/8/2015), conforme acordado na
Reunião de 9/12/2015. (Samuel Martins); 8 - Discussão sobre o Seminário de Brasília
(24/02/2016) (Pleno); 9 - Encaminhamentos. 10 – Outros assuntos. Item 1. Sandra de
Faria, reiterou que o CRUB está à disposição para auxiliar a CONAP. David Santos
comunicou que a CAPES/MEC avançou na questão das cotas raciais na pósgraduação e elogiou a movimentação do Ministério para a regulamentação das ações
afirmativas, permitindo o acesso ao ensino para pretos, pardos e indígenas. David
Santos solicitou uma posição mais corajosa na apuração e punição de irregularidades
nas autodeclarações para efeitos de cotas raciais, pois as fraudes deslegitimam as
políticas afirmativas, impedindo a consecução de seus objetivos reais. David Santos
comunicou que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
protocolou a Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 41, que objetiva declarar a
constitucionalidade expressa da criação de Comissões de Fiscalização sobre as
autodeclarações raciais apresentadas em ações afirmativas – visando coibir fraudes.
Assim, diante das considerações de David Santos, a Comissão deliberou que: 1) Seja
feito levantamento da normativa atualizada sobre a questão da “autodeclaração” e
“heteroclassificação”, bem como revisitar julgados do STF sobre o assunto e
apresentar para o Pleno (Victor Grampa), 2) Seja elaborado resumo da ADC 41 para
ser encaminhado ao Pleno (Victor Grampa), 3) Se verifique a possibilidade de
ingresso como “amicus curiae” pela CONAP na ADC nº 41 (consta manifestação do
MEC sobre a necessidade de se verificar com cautela esse item) (Victor Grampa) 4)
Verificar se há parecer da CONJUR do MEC sobre a questão da “autodeclaração e
heteroclassificação” em denúncias de possíveis fraudes à política de cotas, caso haja,
avaliar os pareceres, caso não haja, verificar viabilidade de encaminhar parecer ao
setor solicitando manifestação (ou meramente informativo) (Victor Grampa). Cloves
Castro discutiu a questão da unção das plataformas de inscrição (SISu, Siprouni e
Sisfies), junto com os demais membros. Samuel Feliciano informou que
aparentemente esse movimento de unção, proposto pelo Ministro de Estado da
Educação, Renato Janine Ribeiro, está parado com a entrada do novo Ministro de
Estado da Educação, Aloizio Mercadante, pois ele solicitou nova plataforma
“SisuTR”. Item 2. As atas das reuniões de 11 de agosto de 2015 e de 9 de dezembro
de 2015 foram lidas durante a Reunião. No que se refere a ata de 11 de agosto de
2015, a mesma foi aprovada pela Comissão, que deliberou pela inclusão do seguinte
trecho “A Ata de 11/08/2015 foi aprovada e reiterada em seus fundamentos e
encaminhamentos pelo Pleno da CONAP”. Ademais, deverá ser colhida assinatura e
rubrica dos membros na aludida ata, procedimento este a ser realizado na próxima
Reunião da CONAP. Quanto a ata de 9 de dezembro de 2015, essa foi retirada da
Reunião e designada para a Próxima Reunião, a fim de que seja aprovada, após a
realização dos seguintes ajustes: 1º - Colocar o Prof. Valmor Bolan como participante
da Reunião e informar que tanto ele, quanto a Profa. Sandra de Faria participaram a
distância da Reunião; 2º - Retirar citação relativa aos ausentes, tendo em vista que não
houve ausentes na Reunião; 3º - Incluir as propostas do Victor Grampa para a
Presidência, que não foram citadas, tais como: “Victor Grampa apresentou como
proposta de campanha o fortalecimento do acompanhamento e do controle social do
ProUni, buscando aprimorar as normativas existentes e intensificar a fiscalização,
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lutando pela ampliação da estrutura da CONAP junto ao MEC”. Após a deliberação
das Atas das Reuniões, apresentou-se justificativa para a ausência de Alan Carvalho,
Geraldo Profírio, Jessica Rodrigues e Valmor Bolan. Colocada a justificativa em
votação, essas foram aceitas de forma unânime pelos membros presentes. Item 3. A
Comissão deliberou as 5 (cinco) datas de reuniões ordinárias e 3 (três) para os
seminários, além da presente Reunião e do Seminário realizado ontem, dia 25/2/2016.
Assim, o calendário definido para as reuniões ordinárias foi: 6/4/2016, 12/5/2016,
15/9/2016, 10/11/2016 e 8/12/2016. Já o calendário definido para os Seminários foi:
11/5/2016, 14/9/2016 e 9/11/2016. A Comissão também deliberou que as datas em
questão poderão ser alteradas caso haja necessidade, garantido, assim, a possibilidade
de alterações de datas para a melhor execução dos eventos. A Comissão deliberou que
o Secretário Executivo deverá disponibilizar o Calendário na página da CONAP.
Item 4. Samuel Feliciano informou que os dados foram solicitados, todavia o
DTI/MEC ainda não providenciou as informações necessárias. Victor Grampa
esclareceu que o Secretário Executivo, Pablo Correia, encaminhou em 16/02/2016
(dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis) requisição para o DTI, aos cuidados de
Danielle Drummond Cardona, pedindo os dados para o relatório em questão, todavia
tais dados não foram entregues em tempo hábil pelo setor para apresentação nesta
reunião. Victor Grampa informou ainda que não houve resposta até a data da reunião
do Setor Responsável ao e-mail de Jaime Batista Belem, Secretário Executivo em
Exercício, enviado em 24/02/2016 (vinte e quatro de fevereiro de dois mil e
dezesseis). Diante dos elementos apresentados, o Presidente adiou o item
integralmente para a próxima reunião da CONAP (1º adiamento), recomendando, com
anuência do Pleno, que o e-mail para o DTI seja reiterado pela Secretário Executivo,
salientando a imperativa necessidade dessas informações para a próxima reunião.
Item 5. Victor Grampa explicou o andamento dos trabalhos da Subcomissão de
Reestruturação Normativa, esclarecendo que a Subcomissão trabalha para que estejam
prontas, até a próxima reunião, as minutas das Portarias que reestruturarão a CONAP,
as COLAPs e seus Regimentos Internos. Assim, a Comissão decidiu pelo inclusão
deste item para a próxima Reunião. Item 6. Sandra de Faria pontuou que esse item
ficou parcialmente prejudicado, em função das trocas de ministros de Estado da
Educação, de tal maneira que essa matéria tem que ser revista para a próxima reunião
(manutenção, reformulação ou cancelamento dessa atividade). A respeito deste item, a
Comissão decidiu pela inclusão na pauta da próxima Reunião da CONAP. Item 7.
Samuel Feliciano informou que não foi possível terminar a redação da resposta às
Cartas, em virtude de um grande contingente de tarefas no MEC que impossibilitou a
feitura da resposta unificada. A Comissão deliberou pela inclusão deste item na pauta
da próxima Reunião da CONAP. Item 8. A Comissão manifestou decepção com a
ausência do Ministro de Estado da Educação e/ou Secretário de Ensino Superior, ou
seus substitutos e com o baixo número de presentes, em virtude do alto índice de não
comparecimento em relação às inscrições efetuadas no site. A Comissão pontuou que
a parte operacional foi bem organizada e recomendou para os próximos eventos maior
antecedência na divulgação, se valendo de outras mídias como o Facebook do MEC.
Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 14 horas e, e eu,
Jaime Batista Belém, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos os
presentes na reunião. Brasília, 25 de fevereiro de 2016.
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VICTOR HENRIQUE GRAMPA – (UNE)

JAIME BATISTA BELÉM (CGRAG/DIPES/SESu/MEC)

CLOVES ALEXANDRE DE CASTRO – (MSU)

DAVID RAIMUNDO SANTOS – (EDUCAFRO)

SAMUEL MARTINS FELICIANO – (CGRAG/DIPES/SESu/MEC)

SANDRA DE FARIA – (CRUB)
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