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Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do
ProUni – CONAP

Às quinze horas do dia oito de dezembro de 2008, 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 nº 301, de 30 de janeiro de 2006, Portaria nº 941, de 27 de abril de 2006, Portaria
nº 874, de 10 de setembro de 2007, Portaria nº 429, de 2 de abril de 2008 e Portaria nº 649,
de 27 de maio de 2008, contando com os seguintes participantes: Ricardo dos Reis,
representante do corpo discente das Instituições de Ensino Superior designado pela União
Nacional dos Estudantes-UNE; Maria Clotilde Lemos Petta e José Thadeu Rodrigues de
Almeida, representantes do corpo docente das Instituições de Ensino Superior designados,
respectivamente, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE e
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino –
CONTEE; Maria Salete Pontieri Nascimento e Valmor Bolan representando José Luís Poli,
representantes dos dirigentes das Instituições privadas de Ensino Superior designados,
respectivamente, pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB e pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES; Sérgio José
Custódio, representante do Movimento dos Sem Universidade – MSU e Frei David dos
Santos do EDUCAFRO, representantes da sociedade civil, designados pelo Ministro da
Educação, Paula Branco de Mello, Coordenadora-Geral de Projetos Especiais para a
Graduação da DIPES e Ricardo André Garroux Gonçalves de Oliveira, Coordenador-Geral
de Relações Acadêmicas de Graduação da DIPES. Presente, ainda, Fabiana Oliveira Silva
de Almeida, designada para secretariar essa reunião. Samuel Martins Lara esteve ausente
devido à sua participação no Encontro Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas. O
Presidente da CONAP José Thadeu abriu os trabalhos com a leitura da pauta. A reunião
teve com pauta os seguintes assuntos: 1- Criação de subcomissão para construção de
proposta de regimento para as comissões locais do ProUni, 2- Definição do calendário de
reuniões para 2009, 3- Reestruturação da SESu, 4- Audiência no STF. Dando continuidade
à reunião, o Presidente Thadeu apresentou a proposta de criação da subcomissão, a ser
composta por um representante dos estudantes das Instituições de Ensino Superior, um
representante do corpo docente das Instituições de Ensino Superior e um representante dos
dirigentes das Instituições privadas de Ensino Superior, com o objetivo de criar proposta de
regimento para as comissões locais do ProUni nas Instituições de Ensino Superior, com
definição de atribuições. Valmor Bolan propôs que, tanto o Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras – CRUB quanto a Associação Brasileira de Mantenedoras de
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Ensino Superior - ABMES deveriam participar da subcomissão, o que foi acatado por todos
os membros presentes. O Presidente da Comissão designou, portanto, os seguintes
membros para a Subcomissão: Ricardo dos Reis, Maria Clotilde Petta, Maria Salete
Pontieri Nascimento e Valmor Bolan. Os membros da subcomissão marcaram para o dia
catorze de janeiro de 2009 a primeira reunião da subcomissão, a se realizar na
Representação do MEC em São Paulo – REMEC/SP. A Coordenadora Paula informou
sobre o do atual processo de reestruturação da Secretaria de Educação Superior, devido à
nomeação da Secretária Dra. Maria Paula Dallari Bucci. Informou da realocação de alguns
programas da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação - DIPES para a Diretoria de
Desenvolvimento da Rede de IFES - DIFES e para a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade - SECAD. A Coordenadora Paula apresentou a nova estrutura
da DIPES, que conta agora com duas Coordenações-Gerais, quais sejam: CoordenaçãoGeral de Projetos Especiais para a Graduação, que tem sob responsabilidade o Programa
Universidade para Todos – ProUni e o Financiamento Estudantil – FIES e a CoordenaçãoGeral de Relações Acadêmicas da Graduação, com a competência principal de supervisão e
controle do ProUni e do FIES. O Presidente Thadeu solicitou que se passasse ao item da
pauta sobre definição do calendário de reuniões para 2009, acordado nas seguintes datas: 3
de março de 2009, 2 de junho de 2009, 1º de setembro de 2009 e 1º de dezembro de 2009.
José Thadeu passou ao último item da pauta: Audiência STF e entregou a todos cópia do
Ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, em que a CONAP solicita audiência o
Presidente do STF. O Coordenador Ricardo falou que a CONAP não pode realizar esse tipo
de solicitação, devido ao fato do Ministério da Educação ser representado pela AdvocaciaGeral da União e da CONAP não ter legitimidade para requerer audiência. José Thadeu
informou que o ato foi realizado por desconhecimento dos trâmites legais por parte dessa
Comissão e solicitou ao Coordenador Ricardo estudo sobre a possibilidade dessa Comissão
requerer tal audiência. Sérgio José Custódio trouxe, para conhecimento e debate, projetos
de lei em trâmite no Congresso Nacional aos quais o Movimento dos Sem Universidade MSU é contrário, pois visam alterar o Art. 2º da Lei 11.096/2005. Agradecendo a presença
de todos, o Presidente da Comissão encerrou a reunião, e eu, Fabiana Oliveira Silva de
Almeida, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes na
reunião. Brasília, 8 de dezembro de 2008.

2

