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 Extraordinária da Comissão Nacional de Acompanhamento e
Controle Social do Prouni – CONAP
Às Dez horas do dia vinte e seis de outubro de 2011, em segunda chamada após uma hora
de espera, 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: 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 Presidente da Comissão;
Simone Horta Andrade, representante do Ministério da Educação (MEC), CoordenadoraGeral de Relações Acadêmicas de Graduação e Paula Branco de Mello, representante do
Ministério da Educação (MEC), Diretora de Políticas e Programas de Graduação. Estavam
ausentes os membros: Alencar Mello Proença, representante dos dirigentes das instituições
privadas de ensino superior designado pelo Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB); Edcler Tadeu dos Santos Pereira, representante da sociedade civil
designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carente (EDUCAFRO);
Márcio Roberto Bico, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); Michelle Leopodino
Bressan, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior
designada pela União Nacional dos Estudantes (UNE); Reginaldo Alberto Meloni,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Wenner Patrick de
Sousa, representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem Universidades
(MSU). Esteve presente ainda Thiago Nobre de Almeida, servidor do Ministério da
Educação designado para secretariar esta reunião da CONAP. A reunião teve como pauta
os seguintes assuntos: 1 – Distribuição, discussão e Aprovação da Ata da Reunião anterior;
2 – Discussão e aprovação dos assuntos a serem levados ao Secretário da Sesu; 3 –
Aprovação final do Modelo de Ata e Relatório das COLAPs; 4 – Reunião de Recife; 5 –
Calendário de reuniões regionais; 6 – Outros assuntos. O Prof. Valmor iniciou a reunião
solicitando que a ata fosse lida pelos membros presentes. Lida a ata, a Sra. Paula e a Sra.
Simone discordaram da afirmação na pauta do Sr. Alencar de que o Ministério da
Educação, por intermédio da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação – DIPES não
atendeu a disposição legal do parágrafo único do art. 4º da Portaria MEC nº. 429, de 02 de
abril de 2008, ficando acordado entre os membros presentes que o MEC cumpriu o
dispositivo, devendo ser retirado da ata. A respeito do terceiro assunto da pauta, ficaram
aprovados por todos os presentes os modelos de relatórios e atas, que as COLAPs deverão
adotar daqui para frente, apresentados pelo Prof. Valmor Bolan, coordenador da
Subcomissão de Acompanhamento e apoio das Colaps. Os membros elaboraram ofício que
foi assinado pelo presidente da CONAP e entregue ao Sr. Secretário de Educação Superior

na reunião que se seguiu. Resumidamente entre as reivindicações da Comissão
apresentadas ao Secretário, foi solicitado um servidor ad hoc com tempo integral de
dedicação à Comissão; aumento do número de reuniões anuais de 4 (quatro) para 6 (seis);
revisar o rol das entidades representadas na CONAP, visto que algumas, como a União
Brasileira de Estudantes Secundaristas – UBES e o Movimento dos Sem Universidade –
MSU não comparecem às reuniões; a inclusão de um representante do Conselho de
Secretários Estaduais de Educação – CONSED e um representante das COLAPs; e,
reavaliação da representação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação –
CNTE e Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB. O Secretário irá
avaliar as reivindicações e posteriormente se posicionar sobre as decisões adotadas a fim de
atender às solicitações feitas. Foi abordado o quarto ponto da pauta, onde ficou definida a
programação do evento da CONAP que estava agendado para o dia 22 de novembro na
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, assim como a participação do Prof.
Valmor Bolan, da Sra. Paula Branco de Mello, Sr. Edcler Tadeu dos Santos Pereira, Sr.
Márcio Roberto Bico e Sr. Wanderley Júlio Quedo, participação esta por ele mesmo
solicitada. O debate acerca do calendário das reuniões regionais foi convenientemente
adiado para a próxima reunião, visto que também será discutido o cronograma das reuniões
do ano de 2012 na reunião de janeiro do mesmo ano, conforme disposto no inciso I do art.
3º da Portaria MEC nº. 429, de 02 de abril de 2008. Como “outros assuntos” foram
indicadas algumas eventuais correções normativas para superar algumas disfuncionalidades
da Conap e das Colaps e para adequar as Portarias de criação da Conap e das Colaps bem
como seus Regimentos em função das reivindicações levadas ao Secretário da Sesu. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às treze horas pelo
Presidente da Comissão, Prof. Valmor Bolan, e eu, Thiago Nobre de Almeida, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião.
Brasília, 26 de outubro de 2011.
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