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Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle
Social do Prouni – CONAP
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de janeiro de 2011, 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
02 de abril de 2008. Participaram da reunião os membros: Alencar Mello Proença,
representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior
designado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e
Presidente da Comissão; Márcio Roberto Bico, representante do corpo discente
das instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos
Estudantes (UNE); Wanderley Julio Quedo, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior designado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Valmor Bolan,
representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior
designado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES); e Lilian Carvalho do Nascimento, representante do Ministério da
Educação (MEC), Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(substituta). Estavam ausentes os membros: Reginaldo Alberto Meloni,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior
designado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);
Edcler Tadeu dos Santos Pereira, representante da sociedade civil designado pela
Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carente (EDUCAFRO), o qual
justificou-se informando que estaria defendendo sua tese; Wenner Patrick de
Sousa, representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem
Universidades (MSU); e Paula Branco de Mello, representante do MEC, Diretora
de Políticas e Programas de Graduação da SESu, a qual estava em uma reunião
na Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Esteve presente ainda
Cristhyane Moreira dos Santos, servidora do Ministério da Educação designada
para secretariar essa reunião da CONAP. A reunião teve como pauta os seguintes
assuntos: 1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Criação e implantação das
subcomissões temáticas; 3 – Programação das reuniões regionais para 2011; 4 –
Cadastro das Comissões Locais; 5 – Fixação das datas das reuniões trimestrais
da CONAP; e 6 – Competência sobre a análise dos relatórios e atas enviados
pelas COLAP. O Presidente da Comissão iniciou a reunião solicitando que os
membros presentes lessem a ata da reunião anterior, propondo sua aprovação
logo em seguida. A ata foi aprovada e assinada pelos presentes. Foi abordado o
segundo ponto da pauta, definindo-se a criação de duas subcomissões temáticas.
Foi criada subcomissão responsável pelas reuniões regionais, composta pelo
Senhor Wanderley, pelo Senhor Edcler e pela Professora Paula. Criou-se, ainda,
subcomissão responsável pela avaliação das ações desenvolvidas pelas

Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do Prouni (COLAPS),
composta pelo Professor Bolan, pelo Senhor Márcio, pela Senhora Lilian e pelo
membro indicado pela UNE para compor a CONAP na qualidade de representante
do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, a ser nomeado em
substituição a Gabriel Augusto Pereira, nomeado pela Portaria MEC nº 1.151, de
09 de dezembro de 2009. Relativamente à programação das reuniões regionais a
serem realizadas em 2011, foram ratificadas as datas e locais definidos na reunião
da CONAP ocorrida em 30 de dezembro de 2010: Belém/PA em 23 de maio;
Recife/PE em 29 de agosto e Belo Horizonte/MG em 24 de outubro. O Senhor
Wanderley informou que não seria possível realizar a reunião regional prevista
para ocorrer na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro no dia vinte e
três de março, pois não haveria disponibilidade de espaço na instituição. Assim,
definiu-se, com consentimento de todos os membros presentes, que a primeira
reunião temática seria no dia vinte e cinco de março. O Senhor Wanderley
questionou qual o formato da reunião temática no Rio, sendo sugerido pelo
Professor Alencar que seguisse o mesmo formato da reunião realizada em Porto
Alegre, em 2010; pela manhã seriam discutidas as especificações técnicas e
obrigações das COLAP e à tarde seriam realizadas mesas e debates com os
membros das IES envolvidos com o Prouni, a comunidade discente e civil, e
membros do MEC. Iniciou-se discussão sobre o cadastramento das Comissões
Locais de Acompanhamento e Controle Social do Prouni, sendo informado que a
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação efetua o controle das instituições
de ensino superior, e respectivos campi, que formalizaram a comissão local,
mediante informação prestada pela própria IES, por correspondência eletrônica.
Foi esclarecido que as atas e os relatórios das Comissões Locais estavam sendo
encaminhados por correio eletrônico, havendo a necessidade de análise pela
CONAP. O professor Alencar solicitou que cópia dos documentos fosse repassada
a cada um dos membros da Comissão, ressaltando a necessidade de análise dos
mesmos. Em referência ao quinto ponto da pauta, fixação das datas das reuniões
trimestrais da CONAP, ficaram confirmadas para: 6 de abril, 6 de julho e 6 de
outubro. Esgotados os assuntos da pauta, o Presidente iniciou a discussão sobre
a participação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES na
Comissão, que apesar de todas as advertências enviadas e reiteradas, até o
momento não havia enviado ofício original de indicação dos membros que
comporiam a CONAP. Os membros presentes concordaram que a representação
da UBES deveria ser substituída por outra entidade; o Professor Bolan indicou o
Fórum dos Secretários de Educação dos Estados. Não havendo mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi encerrada às doze horas e cinqüenta minutos pelo
Senhor Alencar, e eu, Cristhyane Moreira dos Santos, lavrei a presente ata que vai
assinada por mim e todos os presentes na reunião.
Brasília, 26 de janeiro de 2011.
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