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 - 27/9/2016
(Reunião a Distância com polos em São Paulo e em Brasília)

No dia 27 de setembro de 2016, das 9h00min às 16h00min, se reuniu por videoconferência, a
partir de dois polos presenciais: polo de São Paulo, sito na Universidade Presbiteriana
Mackenzie – Higienópolis, prédio da Faculdade de Direito, e polo de Brasília, sito no Ministério
da Educação, prédio do Anexo II; 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
de reunião ordinária. 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) David Raimundo
Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil, designado pela Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO); (3) Geraldo Profírio Pessoa,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela
CONTEE; (4) Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de
Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC), e (5) Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES). Registradas, votadas e aprovadas as ausências justificadas de
Vicente de Paula, Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC).
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); (2) Nilce Rosa da Costa, representante das Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal, designada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED); (3)
Tamires Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e (4) Sérgio José Custódio,
indicado pelo MEC como representante da sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem
Universidade (MSU). Estando pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1)
representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, (2) representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores
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das Universidades Brasileiras (CRUB) e (3) representante do corpo docente das instituições
privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE. Participou, ainda, Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião seguiu com a
seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação das justificativas de ausência; 2. Informes gerais; 3.
Discussão do papel da CONAP e sua estrutura nos próximos anos; 4. Aprovação da Ata de
Reunião do dia 6/4/2016; 5. 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 (Adiamento de 6/4/2016); 6. Informes a respeito dos trabalhos da
Subcomissão que trata da Reestruturação da Portaria e Regimento da CONAP (Cloves
Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa) (Adiamento de 6/4/2016); 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) (Adiamento
de 6/4/2016); 8. Informes sobre a organização dos próximos seminários e reuniões (Victor
Grampa); 9. Atualização de calendário da CONAP (Pleno); 10. Balanço da Conferência
Nacional da CONAP (Pleno); 11. Análise da Carta de São Paulo (Victor Grampa); 12.
Encaminhamentos finais; 13. Outros assuntos. ABERTURA DOS TRABALHOS: 1. Iniciados
os trabalhos foram informadas e votadas as ausências nos termos supracitados; 2. O Presidente
abriu aos membros para informes, os interessados se inscreveram na seguinte ordem e fala: o Sr.
Samuel Martins pontuou que as reuniões do exercício de 2016 foram parcialmente
prejudicadas, em face do calendário previsto pela CONAP, em razão de questões orçamentárias e
alternância de ministros, informou ainda que as nomeações já haviam sido assinadas pelo novo
Ministro de Estado da Educação; o Sr. David Santos fez constar que acredita que a Medida
Provisória da reforma do ensino médio pode impactar no acesso ao ProUni, principalmente por
implicar em alterações no ENEM a longo prazo, pontuou que considera necessário se verificar as
evasões do ProUni, especialmente nas bolsas de 50% do ProUni, a partir de julho de 2015, citou
o artigo de O Globo e Correio Brasiliense sobre cotas raciais; o Sr. Valmor Bolan pontuou que
discorda do posicionamento do Sr. David Santos, pois a Medida Provisória da Reforma do
Ensino Médio não é uma questão imediata ao ProUni, a comissão deve centrar forças em outras
pautas; o Sr. Geraldo Profírio comunicou que a CONTEE teve eleições recentes e está com
nova direção, citando algumas frentes de acompanhamento legislativo da nova direção: 1 –
reforma da previdência, 2 – reforma do ensino médio, 3 – escola sem partido e 4 – mudanças na
legislação trabalhista. 3. Foi aberto para debates o item 3, referente ao papel da CONAP,
sinteticamente as reflexões apresentadas pelos conselheiros foram, respectivamente: pelo Sr.
Samuel, que a CONAP deve cumprir sua função institucional buscando mecanismos e
ferramentas de aprimoramento para o ProUni; pelo Sr. Victor Grampa, que o cenário políticoinstitucional brasileiro vive uma grande crise com a alternância atípica na presidência da
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república, de tal modo que é necessário num momento como esse fortalecer o papel do ProUni
como política de estado, bem como de seus marcadores sociais; pelo Sr. Geraldo Profírio, que a
CONAP deve seguir seus objetivos a partir da carta de sua Conferência Nacional, pois ali
residem pontos importantes para o aprimoramento do ProUni e cumprimento de sua função
social; sobre este item houve encaminhamento para que fosse realizada uma análise de possíveis
impactos da Medida Provisória da Reforma do Ensino Médio, positivos ou negativos, no acesso
ao ProUni para apresentação ao plenário da CONAP; votado o item, com objeção do Sr. Valmor
Bolan, foi aprovada a proposta de análise dos eventuais impactos da Medida Provisória ao
acesso do ProUni. 4. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião de 6 de abril de 2016; 5.
Item retirado de pauta; 6. O Pleno da CONAP aprovou a suspensão das atividades da
Subcomissão de Reestruturação Normativa até a análise da Carta da Conferência Nacional da
CONAP, com indicação do nome da Sra. Tamires Gomes Sampaio para substituir o Sr. Cloves
Alexandre de Castro, em razão de seu desligamento da CONAP; 7. Item retirado de pauta. 8. O
calendário de reuniões da CONAP foi reajustado para prever uma reunião ordinária a distância
para votação da presidência, em 8 de dezembro de 2016, e uma reunião ordinária presencial, para
16 de dezembro de 2016. Completando dessa forma um total de 6 (seis) reuniões ordinárias da
CONAP (25/2/2016, 6/4/2016, 25/5/2016, 27/9/2016, 8/12/2016 e 16/12/2016), nos termos de
seu Regimento, além de dois eventos (Seminário Regional de Brasília, em 24/2/2016, e a
Conferência Nacional da CONAP, em 24 e 25/5/2016). 9. Aberto para a discussão o item do
balanço da Conferência da CONAP, o pleno se posicionou no sentido de ter sido um evento
muito bom, que gerou ótimo frutos e reflexões, pontuaram também a necessidade de se verificar
pontos a serem melhorados para próxima Conferência, posto que haverá mais tempo para seu
planejamento e execução. 10. Este item foi retirado de pauta. 11. Foi votado o desligamento
compulsório da Sra. Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, em razão de três ausências injustificadas
consecutivas, o que foi aprovado por unanimidade. 12. Como encaminhamentos finais foram
transferidos para reuniões futuras os itens de pauta de nºs 5, 7 e 11. Encerradas as questões a
serem tratadas, a reunião foi encerrada às 16h00min 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.

_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP
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_____________________________
Geraldo Profírio Pessoa
Membro da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP

_____________________________
Pablo Piazolla de Assis Correia
Secretário Executivo da CONAP
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