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 - 25/5/2016 (Conferência Nacional)

Em 25 de maio de 2016, das 13h00min às 22h00min, no Auditório Ruy Barbosa, na
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 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, por ocasião da Conferência Nacional da CONAP. 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) 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); (3) Cloves Alexandre de Castro, indicado pelo
MEC como representante da sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade
(MSU); (4) David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade
civil, designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO); (5)
Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); (6) Geraldo
Profírio Pessoa, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior,
indicado pela CONTEE; (7) Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de Relações
Acadêmicas de Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC), (8) Sandra de Faria, representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras (CRUB) e (9) Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES). Não houve registro de ausências justificadas. Registrada a ausência
injustificada de: (1) Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, representante dos estudantes do ensino
médio público, indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Estando
pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1) representante do Conselho Nacional de
Secretários de Educação – CONSED e (2) representantes do corpo discente das IES, designado
pela UNE. Participou ainda, Pablo Piazolla de Assis Correia, servidor designado para
secretariar a reunião da CONAP. A reunião seguiu com a seguinte pauta: 1 – Elaboração da
Carta da Conferência Nacional da CONAP nos Grupos de Trabalho, das 13h00min às 16h00min;
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2 – Leitura e votação dos itens da Carta da Conferência Nacional da CONAP no Plenário da
Conferência Nacional, das 17h00min às 22h00min. Os membros da CONAP se dividiram no
acompanhamento dos 14 (quatorze) Grupos de Trabalho, para coordenarem os trabalhos e
auxiliarem na sintetização da Carta da Conferência, uma vez reunidos e aprovados nos GTs os
itens em discussão, esses foram submetidos ao Plenário da Conferência, sendo aprovados os
itens ora acostados como anexo único desta ata. Encerradas as questões a serem tratadas, a
reunião foi encerrada às 22h00min 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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