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 do dia 25 de junho 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; David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da
sociedade civil, designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
(EDUCAFRO); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Samuel Martins
Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); e Victor Henrique Grampa,
representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela UNE. Ausentes os membros: Alan Francisco de Carvalho, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Cloves
Alexandre de Castro, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil,
designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); Dilvo Ristoff, Diretor de
Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); 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 como convidada Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, que será indicada pela
UBES para ocupar a vaga de Bárbara Bahia de Holanda na Comissão, e Renato
Ferreira, assessor da EDUCAFRO. Esteve presente ainda Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 23
de abril de 2015; 2. Discussão sobre a dinâmica das reuniões ordinárias da CONAP e
as atividades desenvolvidas pelos membros da CONAP entre as reuniões (Relator:
Samuel Martins Feliciano); 3. Informe sobre a minuta de Ofício para validação da
CONAP a ser enviada ao Ministro (Relator: Valmor Bolan); 4. Informe a respeito do

novo modelo de convite de Seminário a ser enviado aos bolsistas (Relatores: Antonio
Ananias e Victor Grampa); 5. Acompanhamento da revisão de todos os atos
normativos da CONAP (Relatores: Cloves Alexandre, Samuel Martins, Victor
Grampa); 6. Acompanhamento da Proposta de um novo modelo de Colap. (Relator:
Samuel Martins e Victor Grampa); 7. Acompanhamento das deliberações da Reunião
Técnica com os Coordenadores do Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014
(Sandra de Faria); 8. Resposta a Carta do Rio de Janeiro (Relator: Samuel Martins);
9. Resposta a Carta de Natal (Relator: Samuel Martins); 10. Acompanhamento da
análise dos dados de renda dos bolsistas parciais do Prouni apresentados pelo Samuel
Martins na Reunião de 06.11.2014 (Relator: Antonio Ananias); 11. Informe sobre
modificações no instrumento do SINAES de avaliação institucional para fins de
incorporação de requisito que apure a constituição das COLAPs e o regular
funcionamento – envio de ofício ao INEP (Relator: Samuel Martins); 12. Informe
sobre a divulgação do Prouni junto a do ENEM (Relator: Samuel Martins); 13.
Informe sobre a próxima Reunião (11/08/2015) e Seminário da CONAP (12/08/2015);
14. Deliberação sobre a indicação de novo representante da UBES para a vaga
disponível e pendências de encaminhamentos deliberados na reunião ordinária
anterior; 15. Outros Assuntos; 16. Encaminhamentos. No que se refere ao item 1 da
pauta, a ata da reunião de 23 de abril de 2015, foi lida durante a Reunião. A mesma foi
aprovada e assinada pelos presentes. Após a aprovação da ata, apresentou-se
justificativa para a ausência de Alan Francisco de Carvalho, Cloves Alexandre de
Castro e Dilvo Ristoff. Colocadas as justificativas em votação, estas foram aceitas de
forma unânime pelos membros presentes. No que se refere à vaga do CONSED, os
membros solicitaram ao Secretário Executivo para que solicite diretamente à Profa.
Rosa Neide o envio da carta renúncia no sentido de viabilizar a nomeação de novo
representante do CONSED para a Comissão. Quanto ao item 2, Samuel Martins
expressou opinião quanto a pouca produção de relatos por parte dos membros da
CONAP. Samuel Martins sugeriu, que a cada Reunião, seja elaborado um arquivo
com os encaminhamentos a serem realizados, com a definição da pessoa responsável e
dos prazos pertinentes, de maneira a facilitar o acompanhamento das atividades por
parte da Comissão. Antonio Ananias sugeriu que os itens de pauta sejam elaborados
com uma semana de antecedência a Reunião e que os itens do arquivo de
encaminhamento sejam elaborados nos prazos definidos no mesmo. Valmor Bolan
ressaltou a respeito das funções executivas do Presidente, no sentido de realizar o
acompanhamento das atividades da Comissão junto ao Secretariado executivo. Victor
Grampa manifestou que o problema não é a delimitação de prazo, mas sim o
cumprimento das atividades. Samuel Martins ressaltou a importância de que as
atividades e responsabilidades não fiquem por conta de apenas algumas pessoas, seja
o Presidente da Comissão, seja o Secretário Executivo, mas que a gestão da Comissão
seja compartilhada por todos. Neste sentido, Samuel Martins ressalta a importância de
um documento com os encaminhamentos propostos nas Reuniões. Samuel Martins
sugeriu que a sua proposta seja colocada em votação. Sandra de Faria ressaltou que
muitas das tarefas recaem sobre os representantes do MEC, em virtude de que muitas
delas dependem dos dados do Ministério e manifestou-se favorável a proposta do
Samuel Martins, para que os membros já saiam da Reunião cientes das suas
respectivas tarefas. Sandra de Faria manifestou incomodo com a postura da Comissão
em querer discutir diversos assuntos da pauta em apenas um item e ressaltou a

2

importância do Presidente no sentido de posicionar os membros quanto à pertinência
do momento de fala ao assunto que está sendo discutido. Antonio Ananias ressaltou
que apenas coordena a Reunião e que a questão pertinente ao tempo de fala e ao
assunto a ser discutido fica por conta da livre consciência de cada membro. Antonio
Ananias manifestou-se favorável a sugestão da Profa. Sandra, no que se refere ao
controle das falas por parte do Presidente e, assim, sugeriu tempo de fala de 5 minutos
e a ordem de inscrição para fala. Antonio Ananias também se manifestou favorável à
proposta de Samuel Martins no sentido de que as atividades sejam compartilhadas por
todos os membros. Antonio Ananias se colocou à disposição para ir ao MEC, uma vez
por mês, para realizar as atividades da CONAP e propôs que essa sugestão seja
deliberada pela Comissão. Antonio Ananias sugeriu também que a próxima Reunião
seja realizada com pauta única discutindo a organização e o funcionamento da
CONAP. Victor Grampa enfatizou que a proposta de se colocar as tarefas numa
planilha não resolve a efetividade da Comissão, se essa não tiver condições estruturais
como recursos para custeio das viagens pertinentes às Reuniões e Seminários, bem
como o acesso dos membros aos dados do Ministério. Valmor Bolan informou que a
alta gestão do Ministério precisa dar maior atenção à CONAP para fornecer à
Comissão a estrutura necessária para o funcionamento da mesma, com a
disponibilidade de secretário executivo exclusivo e previsão dos recursos suficientes.
Valmor Bolan manifestou-se favorável a sugestão de Antonio Ananias quanto à vinda
ao MEC uma vez por mês. Geraldo Profirio externou que o fato da CONAP ser uma
Comissão de caráter consultivo e não deliberativo impede o controle social do Prouni.
Assim, Geraldo Profírio sugere que os normativos da CONAP sejam revistos a fim de
dar um caráter deliberativo à Comissão. Geraldo Profírio sugeriu que a pauta seja
definida pelo Presidente da Comissão, o qual encaminharia a convocação de
participação dos membros. Geraldo Profírio ressalta que deve haver o controle de
tempo de fala dos membros de maneira a permitir que todos possam falar, para que
não haja prejuízo neste sentido. David Santos manifestou que a Comissão deve ser ou
não consultiva não é o problema, mas sim o engajamento do Ministério (Secretaria
Executiva e Gabinete do Ministro) com a CONAP. Samuel Martins sugeriu que a
interlocução da CONAP com a alta gestão do MEC deve ser feita diretamente pela
Comissão. Samuel Martins complementou dizendo que os documentos da CONAP e a
busca da agenda deve partir do Presidente da Comissão. Antonio Ananias sugeriu
retirar da presente pauta os itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para que os relatórios pertinentes
sejam encaminhados, a todos os membros, antes da Reunião do dia 11, a fim de fechar
a pauta. A sugestão em questão foi aprovada pela Comissão, devendo os relatórios
serem encaminhados até o dia 1º de agosto. Antonio Ananias colocou em votação os
seguintes pontos: 1º ponto - o prazo para envio dos relatórios com 10 dias de
antecedência, no caso, até o dia 1º de agosto; 2º ponto – que o tempo de inscrição, de
exposição do relatório e de intervenção dos membros sejam definidos a cada Reunião
pelo Presidente da Comissão. A respeito desse ponto, Antonio Ananias observou que
o 1º item da pauta deverá ser leitura da ata da Reunião anterior e fixação dos tempos
de organização. Ademais, Antonio Ananias complementou que item “outros assuntos”
seja o segundo item da pauta; 3º ponto – que o Presidente da Comissão passe vir ao
MEC uma vez por mês, entre o 20º e o 30º dia da Reunião, com sugestão para a
primeira visita, para o dia 16 de julho; 4º ponto – pauta única para a próxima Reunião
(11/08/2015); 5º ponto – discutir na próxima Reunião os meios necessários que o
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MEC (dados) deve dispor para elaboração dos relatórios; 6º ponto – que os e-mails
para a Comissão sejam encaminhados pelo e-mail da CONAP e que o acesso ao
referido e-mail seja disponibilizado a todos os membros da Comissão; 7º ponto – que
haja reunião preparatória entre o Secretário da SESu e o Presidente da CONAP, a fim
de apresentar à Comissão para o mesmo na data de 16 de julho. Após a realização da
Reunião do dia 11 de agosto, que haja Reunião Extraordinária entre a CONAP e o
Ministro na data de 1º de setembro. Anterior a Reunião com Ministro, que seja
encaminhado Ofício ao Secretário e ao Ministro com as deliberações da Reunião de 11
de agosto. 8º ponto – que a cada reunião seja elaborado documento com os
encaminhamentos da Reunião. Colocado os pontos em votação, esses foram
aprovados pelos membros da Comissão. Em relação ao item 3, Valmor Bolan
informou que encaminhou a minuta de Ofício ao Secretário Executivo da CONAP.
Pablo Piazolla informou que a mensagem eletrônica pertinente não foi localizada em
sua caixa de entrada, mas sim na caixa de lixo eletrônico e, por este motivo, não deu
encaminhamento ao Ofício em questão. Item 4, Antonio Ananias informou que o
convite pode ser mantido e que deve haver maior mobilização da Instituição de
Educação Superior - IES sede do Seminário, além das IES participantes. Samuel
Martins informou que em conversa com o Prof. Nelson da UNIANCHIETA foi
sugerido que o convite aos bolsistas fosse enviado aos estudantes do município de
Jundiaí-SP. Samuel Martins sugeriu, no sentido de reforçar a presença dos bolsistas,
que as 30 maiores IES da região de Jundiaí-SP e cidades próximas, sejam contatadas
para levar ao menos um bolsista. Antonio Ananias sugeriu que as 30 IES sejam às que
a UNE tem conhecimento, como as maiores da região de Jundiaí-SP. Quanto ao
deslocamento do trecho São Paulo-SP/Jundiaí-SP, Samuel Martins informou que o
MEC entrará em contato com Instituições Federais da Região para fornecimento de
transporte. Item 5, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente.
Item 6, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 7. Sandra
de Faria questionou a relatoria desse item, uma vez que não houve deliberações na
Reunião no CONSED, a não ser a questão da divulgação do Prouni. Assim, Sandra de
Faria entendeu na última Reunião (23/04/2015) que ficou de auxiliar Samuel Martins
e Victor Grampa no item pertinente a elaboração do novo modelo da CONAP e da
avaliação dos normativos da Comissão. Neste sentido, tendo em vista às
considerações apresentadas por Sandra de Faria, a Comissão encerrou a discussão do
presente item. Item 8, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente.
Item 9, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 10, foi
adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 11. Samuel Martins
informou que foi enviado ofício do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP solicitando um posicionamento quanto a
inclusão da exigência da constituição das Comissões Locais de Acompanhamento e
Controle Social do Prouni – COLAPs na avaliação do INEP. Valmor Bolan sugeriu
que Dilvo Ristoff verifique junto ao INEP a implementação da exigência em questão.
Item 12. Samuel Martins sugeriu, para o próximo período de inscrição do ENEM
(maio de 2016), que a CONAP auxilie na elaboração de material de divulgação do
Prouni. Item 13 Samuel Martins comunicou a respeito da sugestão do Prof. Nelson
(UNIANCHIETA) de buscar apoio de empresas para elaboração de material para o
Seminário, dentre elas a editora Pearson e o banco Santander. Os membros
deliberaram que a UNIANCHIETA pode realizar parceria com as empresas citadas no
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sentido de fornecer materiais (pastas, canetas, bloco de papel) para o Seminário. Item
14. Antonio Ananias sugeriu a reavaliação de desligamento da UBES na CONAP,
deliberada na Reunião anterior. Antonio Ananias solicitou à Jéssica Lawane para que
se apresentasse à Comissão. Jéssica Lawane informou que recebeu contato da Bárbara
Bahia de Holanda Melo (Presidente da UBES) para que pudesse substitui-la na
CONAP e se colocou à disposição da Comissão para participar de todas as Reuniões.
Assim, Antonio Ananias colocou em votação a manutenção da vaga da UBES na
CONAP, o que foi aceito pelos membros da Comissão, cabendo ao MEC dar
andamento na nomeação de Bárbara Lawane para a CONAP. Item 15. Não foram
discutidos outros assuntos além dos constantes na pauta. Item 16. Os
encaminhamentos foram aprovados pela Comissão. Samuel Martins ficou de
encaminhar o arquivo dos encaminhamentos aos membros da CONAP. Encerradas as
questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 14 horas e 37 minutos, e eu,
Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos
os presentes na reunião. Brasília, 25 de junho de 2015.
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