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 dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de setembro 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);
Valmor Bolan, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior
designado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES);
Edcler Tadeu dos Santos Pereira, representante da sociedade civil designado pela Educação
e Cidadania de Afrodescendentes e Carente (EDUCAFRO); Simone Horta Andrade,
representante do Ministério da Educação (MEC), Coordenadora-Geral 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: 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); Wanderley Julio Quedo,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior designado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE);
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 – Aprovação da ata da
reunião anterior; 2 – Eleição do Novo Presidente da CONAP; 3 – Reunião com o Sr.
Secretário de Educação Superior; 4 – Reavaliação da redação do Regimento Interno das
COLAP’s; 5 – Discussão sobre eventos da CONAP agendados para outubro; 6 – Outros
assuntos. O Reitor Alencar iniciou a reunião solicitando que a ata fosse lida aos membros
presentes. Lida a ata, o ainda presidente da Comissão discordou da ausência na mesma de
suas manifestações naquela reunião, quando manifestou sua relativa frustração por não ter
conseguido proporcionar à CONAP a ação que pretendia. Na sua avaliação, a concentração
dos relatórios das COLAP’s na SESu, sem a apreciação da CONAP, bem como a
impossibilidade de a Comissão ser recebida pelo Ministro de Estado da Educação ou pelo
Secretário de Educação Superior, conforme solicitação feita no final do ano de 2010,
tornaram a CONAP um órgão inoperante, que não cumpriu o seu papel. Oportunamente, na
referida reunião, o Sr. Edcler ressaltou que o fracasso foi da Comissão como um todo e não
apenas do Presidente. Diversos membros da comissão discordaram da avaliação do Sr.
Presidente, inclusive quanto a concentração dos relatórios na SESu, ressaltando as

realizações (da CONAP), conforme expostos na reunião anterior. Devido a compromissos
anteriormente agendados o Secretário de Educação Superior, Luiz Cláudio Costa, não pode
receber a CONAP, conforme marcado anteriormente, ficando, entretanto, acordado entre os
membros que as representantes do MEC na Comissão tentariam remarcar a reunião com o
Sr. Secretário, para que a CONAP pudesse transmitir suas reivindicações, como, por
exemplo, um funcionário exclusivo para a Comissão, devendo ser um cargo em comissão.
A respeito do quarto ponto da pauta, ficou decidido entre os membros, que seria inviável
uma discussão sobre a redação do Regimento Interno das COLAP’s, devido à falta de
instrumentalidade, pois não havia uma proposta de alteração da portaria, ficando
estabelecido que os membros discutissem uma alteração e formulariam uma proposta de
algumas modificações no Regimento. Sobre os eventos programados pela Comissão para
outubro, foi informado a todos os membros, pela Sra. Simone que, o evento de Belém seria
realizado, para aproximadamente 150 pessoas, na Universidade da Amazônia, que
proporcionaria suporte técnico para o evento, e, que participariam do seminário Valmor
Bolan, Paula Branco de Mello e o Marcio Roberto Bico. Os membros decidiram ainda que
participariam do próximo seminário, que será realizado em Recife no dia 22 de novembro,
Edcler Tadeu dos Santos Pereira, Valmor Bolan, na condição de Presidente, Marcio Bicco e
um Representante do MEC, a ser definido. O professor Valmor Bolan foi eleito presidente
da Comissão, sendo deliberado pelos membros presentes, que os ausentes sejam
informados para que possam oportunamente se manifestar, se o desejarem. Entre os
assuntos incluídos no item seis da pauta Valmor apresentou sua proposta das Comissões
Regionais e os modelos de Atas e Relatórios a serem por elas adotados, enfatizando que as
ações propostas visam à animação das Comissões Locais e dos alunos bolsistas do Prouni.
Porém, ficou estabelecido entre os membros, que não seria possível neste momento a
instituição das Comissões Regionais sem uma formalização jurídica. O assunto ficou para
ser tratado oportunamente, após ulteriores estudos. Ficou, porém, aprovado o modelo de
Ata e Relatório padrões para a serem adotados por elas em suas reuniões. O Prof. Alencar
alertou que o MEC não estaria cumprindo a disposição legal estabelecida no parágrafo 4º
da Portaria nº. 429 de 2 de abril de 2008, ficando estabelecido que, as consultas efetuadas
pelas COLAP’s deveriam ser repassadas aos membros da CONAP. Os membros decidiram
formular um documento que seria entregue oportunamente ao Sr. Secretário de Educação
Superior, contendo todos os assuntos que a Comissão reivindica, entre eles, a alteração da
periodicidade das reuniões da CONAP no regimento interno, a solicitação de funcionário
específico para a Comissão, a proposta de alteração do regimento das COLAP’s, a proposta
das Comissões Regionais, que seria revisada pela subcomissão responsável, entre outros. A
comissão decidiu que a primeira reunião a ser realizada no ano de 2012 será no dia 25 de
janeiro. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às treze horas
e trinta minutos pelo novo Presidente 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, 28 de setembro de 2011.
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