MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle
Social do ProUni – CONAP
Às dez horas e vinte minutos do dia trinta de novembro de 2010, 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 das Portarias n° 429,
de 2 de abril de 2008, n° 713, de 9 de junho de 2008, n° 649, de 27 de maio de
2008, n° 1.150 de 9 de dezembro de 2009, n° 1.151, de 9 de dezembro de 2009,
n° 1.040, de 13 de agosto de 2010 e n° 1.108, de 1° de setembro de 2010,
estando ausentes os membros Márcio Roberto Bico, representante do corpo
discente das instituições privadas de ensino superior, designado 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 e Wenner
Patrick de Sousa, representante da sociedade civil, designado pelo Movimento
dos Sem Universidades – MSU. Participaram da reunião: Alencar Mello Proença,
designado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB e
Presidente da Comissão; Edcler Tadeu dos Santos Pereira, designado pela
Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carente (EDUCAFRO); Wanderley
Julio Quedo, designado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino (CONTEE); Valmor Bolan, designado pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); Lilian Carvalho do
Nascimento, Coordenadora-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(substituta), e Paula Branco de Mello, Diretora de Políticas e Programas de
Graduação da SESu, 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 – Discussão sobre o papel das comissões locais e sua efetividade; 3 –
Aprovação do Calendário de Reuniões Regionais para o ano de 2011 e 4 –
Aprovação do Calendário das Reuniões da Comissão para 2011. Ficou acordado
entre os presentes que a ata da reunião ocorrida em 31 de agosto de 2010 será
aprovada pelo Presidente da Comissão em nome dos demais membros da
CONAP. O Senhor Edcler iniciou a discussão sobre o papel das comissões locais
e sua efetividade, expondo a situação por ele vivenciada em que uma IES
desconhecia tal comissão. A Senhora Paula ressaltou que está prevista a criação
de módulo específico no novo Sistema Informatizado do ProUni, em
desenvolvimento pela Diretoria de Tecnologia e Informática do MEC, para
cadastramento pelas IES das comissões locais formalizadas em cada local de
oferta de curso. O Senhor Valmor solicitou informações sobre as Colap, sendo
respondido pela senhora Paula que mais de quatro mil comissões locais foram
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formalizadas, de acordo com as informações encaminhadas pelas IES por e-mail.
A competência sobre a análise dos relatórios circunstanciados enviados pelas
Colap, nos termos do art. 7º da Portaria MEC nº 1.132/2009, foi abordada pela
Senhora Lilian, sendo afirmado pelo Senhor Wanderley que a Conap deveria ser
responsável pela análise destes relatórios. O Senhor Alencar reforçou que as
comissões locais deveriam enviar à Conap os relatórios referentes às bolsas
concedidas por processo seletivo para serem analisados pela Comissão Nacional.
Registra-se em ata, por solicitação do Senhor Alencar, a necessidade de dar mais
efetividade à Conap, de acordo com os objetivos de sua criação. O Senhor
Alencar apoiado pelo Senhor Edcler e pelo Senhor Valmor sugeriram a
necessidade de uma audiência com o Senhor Ministro da Educação. Ficou
acordado que a Senhora Paula intermediaria o agendamento da reunião, mediante
ofício do Presidente da Conap solicitando audiência com o Senhor Ministro. De
acordo com o Senhor Alencar, serão debatidos em reunião com o Senhor Ministro
os objetivos da Conap e as condições para cumprimento de suas atribuições,
oportunidade em que seria explicitada a infra-estrutura necessária para
desempenho das ações da Comissão, quais sejam, um sistema informatizado,
dois servidores com dedicação exclusiva aos assuntos atinentes à Conap e
orçamento próprio. Dando prosseguimento à reunião, com relação ao calendário
das reuniões da Comissão para 2011, o Senhor Alencar sugeriu cinco reuniões
ordinárias ao invés de quatro. A Senhora Paula informou que a Portaria nº 713, de
09 de junho de 2008, que aprova o regimento interno da Conap, determina em seu
art. 4º, § 2º, que as reuniões ordinárias devem ser trimestrais. Definiu-se, com
consentimento de todos os membros presentes, as seguintes datas para as
reuniões no ano de 2011: vinte e seis de janeiro, seis de abril, seis de julho e seis
de outubro. O Senhor Alencar abordou o item três da pauta e, por consenso,
foram agendadas as datas e locais das Reuniões Regionais para o ano de 2011:
vinte e dois de março, na PUC do Rio de Janeiro; vinte e três de maio, em Belém PA; vinte e nove de agosto, com indicativo para Recife - PE; e vinte e quatro de
outubro, em Belo Horizonte – MG. O Senhor Alencar propôs que o formato e a
pauta das Reuniões Regionais fossem definidos na primeira reunião da Conap no
ano de 2011. A Senhora Paula levantou a questão da participação da UBES na
Conap, informando que até a presente data não havia sido recebido pela DIPES o
ofício original de indicação dos membros da UBES que comporiam a Comissão,
imprescindível para a publicação da portaria de nomeação pelo Senhor Ministro da
Educação. A Senhora Lilian informou a dificuldade de contato com a UBES,
ressaltando que os e-mails enviados e reiterados não foram respondidos. A
Senhora Paula informou sobre o calendário do processo seletivo do ProUni para o
primeiro semestre de 2011. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a
reunião foi encerrada às doze horas e trinta 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, 30 de novembro de 2010.

2

