MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação–Geral de Relações Acadêmicas de Graduação

Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social
do ProUni – CONAP
Às onze horas e quarenta minutos do dia trinta e um de agosto de 2010, na sala de
reuniões da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de
Educação Superior (DIPES/SESu), 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 Gabriel Augusto Pereira, representante do corpo
discente das instituições privadas de ensino superior, designados 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, Wanderley Júlio Quêdo,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior,
designado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino – CONTEE 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); Márcio Roberto Bico, designado pela União Nacional dos Estudantes
(UNE); 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 da Graduação da SESu, representantes do MEC e
presente ainda Karina Alves Faria, servidora designada para secretariar essa
reunião da CONAP. A Reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1.
Competências da CONAP, 2. Criação e implementação de subcomissões temáticas;
3. Participação da UBES na Comissão; 4. Programa das reuniões regionais 5.
Calendário para realização das reuniões regionais até o final de 2010; 6. Processos
administrativos de competência da CONAP; 7. Acesso aos dados do ProUni por
parte de pesquisadores; 8. Dotação orçamentária para a CONAP e 9.
Cadastramento das Comissões Locais e avaliação de sua atuação. O Presidente da
Comissão iniciou a reunião pontuando as competências da CONAP conforme
determinado pela Portaria n° 429/2008, solicitando a criação de endereço eletrônico
para a efetiva comunicação entre a CONAP e a comunidade. A Diretora Paula
informou que no site do ProUni existe um link para a página eletrônica da CONAP,
na qual poderia constar um endereço de correio eletrônico, no formato de “Fale com
a CONAP” e que , se fosse da concordância de todos, providenciaria sua criação
com a seguinte denominação: falecomaconap@mec.gov.br. Seguindo, o Presidente
Alencar pôs em pauta o assunto sobre as subcomissões da CONAP, sugerindo a
criação das seguintes Subcomissões Temáticas: (i) Subcomissão de Procedimentos
Operacionais; (ii) Subcomissão de Interação com a Sociedade Civil; (iii)
Subcomissão para Seminários Regionais; e (iv) Subcomissão de eventos da
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CONAP. O Presidente da CONAP sugeriu a realização de mais um Seminário
Regional no ano de 2010, para verificação da implementação e trabalho das
Comissões Locais e informou que Wanderley sugeriu que poderia ser realizado na
cidade do Rio de Janeiro. O senhor
Valmor sugeriu que se iniciem os
planejamentos para os Seminários Regionais para o ano de 2011. O próximo
assunto pautado na reunião foi a participação dos membros da União Brasileira de
Estudantes Secundaristas (UBES). A Diretora Paula ressaltou o não
comparecimento do estudante Samuel Martins Lara às reuniões e o não
ressarcimento até o presente momento das diárias recebidas do MEC para este fim.
Paula esclareceu, também, que foi enviado o Ofício n° 97/2010/DIPES/SESu/MEC,
datado de 17 de março de 2010, solicitando a indicação de novos membros em
substituição a Abi Custódio Ribeiro Filho e Samuel Martins Lara, cujos mandatos
encerraram em 27 de maio de 2010, porém até a data da reunião não havia recebido
resposta. A senhora Paula sugeriu a troca da representação dos membros
indicados pela UBES e o senhor Valmor sugeriu que se substituísse a representação
da UBES por representantes das Secretarias Estaduais de Ensino. Foi acordado um
novo prazo para a UBES indicar os novos representantes, a ser formalizado por
meio de ofício, com posterior posicionamento da CONAP em caso de não
atendimento pela UBES da solicitação. Na sequência, tratou-se da disponibilização
de dados do Prouni a pesquisadores, suscitada por uma mensagem eletrônica
encaminhada pelo MSU e apresentada pelo senhor Alencar à Comissão. A Diretora
Paula informou que solicitações pontuais devem ser encaminhadas ao MEC e que
as informações gerais sobre o Programa estão disponíveis no endereço eletrônico
do Programa. Os últimos assuntos pautados referiram-se à necessidade de dotação
orçamentária específica para a CONAP e a formalização das Comissões Locais.Não
havendo mais assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada às doze horas e
quarenta minutos, pelo senhor Alencar.Eu, Karina Alves Faria, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião.
Brasília, 31 de agosto de 2010.
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