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Ata de Reunião da Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do ProUni - CONAP
Às quinze horas do dia nove de junho do ano dois mil e oito, 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 membros presentes:
Ricardo dos Reis, e Antonio Ananias Henrique da Silva representantes do corpo discente
das instituições de ensino superior, designados pela União Nacional dos Estudantes-UNE;
Abi Custódio Ribeiro Filho e Samuel Martins Lara, como representantes dos estudantes do
ensino médio público, designados pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas –
UBES; Maria Clotilde Lemos Petta, representante do corpo docente das Instituições de
Ensino Superior, designada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação CNTE; Professor Doutor Valmor Bolan representando o Professor José Luís Poli e Maria
Salete Pontieri Nascimento, representantes dos dirigentes das instituições privadas de
ensino superior, designados pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior – ABMES e pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB;
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; Viviane de Paula Viana, diretora da DIPES e Paula Branco de
Mello, Coordenadora-Geral de Projetos Especiais para a Graduação. Presente, ainda, Anady
Rodrigues de Queiroz, designada para secretariar esta reunião. José Thadeu Almeida esteve
ausente devido ao fechamento do aeroporto em Porto Alegre. A professora Viviane de
Paula Viana abriu os trabalhos da comissão, saudou e agradeceu a presença de todos, fez
uma breve explicação da estrutura da DIPES, leu a mensagem enviada por João Alves de
Souza Júnior, membro da CONAP no mandato 2006-2008 e apresentou os novos membros
nomeados para o mandato 2008-2010, Em seguida, fez a leitura da pauta, facultando a
inclusão de outros temas de interesse da comissão. A reunião teve como pauta os seguintes
assuntos: 1- Mandato CONAP 2008/2010, apresentação dos novos membros, 2- Regimento
Interno, 3- Processo Seletivo ProUni 2º/2008, 4- Fiscalização: Apresentação da gestora
responsável, Ana Cláudia Alves de Medeiros, fiscalização IES, fase atual e denúncias –
tipificação; 5- Encontros de Coordenadores do ProUni, 6- Eleição do Presidente; 7- ADI Nº
3330 – ProUni. Dando continuidade à reunião, a Professora Viviane apresentou o
Regimento Interno da CONAP, aprovado por unanimidade na reunião anterior e publicado
por meio da Portaria MEC nº 713, de 9 de junho de 2008, distribuindo um exemplar a cada
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membro presente. A seguir, a professora Paula fez um relato da situação atual do sétimo
Processo Seletivo do ProUni informando os resultados da fase de adesão, que totalizou
cerca de 120 mil bolsas ofertadas, mais do que o dobro das bolsas ofertadas no semestre
correspondente de 2007. Falou, ainda, da criação da nova modalidade de bolsa
complementar de 25%, criada pela Portaria nº 1, ofertada pelas próprias instituições de
ensino, destinada exclusivamente a estudantes ingressantes que se enquadrem no mesmo
perfil do ProUni, com processo de seleção feito pelas notas do ENEM e juntamente com o
Processo Seletivo do ProUni , e do novo desenho do FIES, em articulação com o ProUni,
possibilitando aos bolsistas parciais do programa o financiamento da parte não coberta pela
bolsa, integralizando o total da mensalidade e possibilitando a permanência destes
estudantes no ensino superior. Falou também do FIES solidário e dos aprimoramentos
implementados neste financiamento. Professora Viviane passou ao item seguinte da pauta:
Fiscalização. Apresentou Ana Cláudia Alves de Medeiros, gestora do Ministério do
Planejamento, que veio integrar a equipe do ProUni para atuar na fiscalização do Programa.
Ana Cláudia apresentou dados estatísticos e ações já implementadas pela coordenação e as
ações previstas de efetivação, após orientação solicitada à Consultoria Jurídica do MEC.
Atendendo à solicitação feita por Frei Davi, Paula Mello informou os tipos de denúncias
mais freqüentes recebidas na coordenação. Ricardo dos Reis levantou a discussão sobre o
encerramento da bolsa pelo motivo de “aumento substancial de renda” do bolsista e a
dificuldade de aplicação desta legislação, dada a subjetividade do critério. Sérgio Custódio
ressaltou que os indicadores de qualidade devem ganhar escopo e não penalizar o
indivíduo que melhorar o padrão de vida. A Prof. Paula informou que o assunto já está
sendo objeto de estudo pelo ministério. Em sequência, falou da iniciativa da DIPES em
realizar, pela primeira vez, Encontros Regionais de Coordenadores do ProUni visando uma
maior aproximação das instituições com o Ministério, treinamento operacional dos
coordenadores, troca de experiência entre os participantes, recolhimento de críticas e
sugestões para aprimoramento do Programa. Informou que já foram realizados encontros
com os coordenadores do Distrito Federal, e Brasília, e do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, estando agendado para junho em Goiânia com os coordenadores de Goiás e
Tocantins. Viviane de Paula passou ao sétimo item da pauta: Eleição do Presidente da
CONAP, conforme previsto no art. 5º do Regimento Interno. Houve ampla discussão,
chegando-se ao consendo de adiar a votação para a próxima reunião, em 8 de setembro de
2008, dada à necessidade de amudurecimento do tema pelos membros da comissão. Maria
Clotilde sugeriu ainda, pensar para a próxima reunião, a formação das comissões temáticas
da CONAP. No último ponto da pauta, ADI nº 3330, Sérgio Custódio sugeriu uma reunião
da CONAP com o STF, onde seja feito um posicionamento em defesa do ProUni , com
apresentação de dados estatísticos do Programa, incluindo o excelente desempenho obtido
pelos dos bolsistas.Frei Davi dos Santos manifestou sua preocupação quanto ao julgamento
no STF, ratificando a importância da sugestão de Sérgio Custódio. Agradecendo a presença
de todos, a Diretora do DIPES encerrou a reunião e eu, Anady Rodrigues de Queiroz, lavrei
a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes à reunião. Brasília, 9 de
junho de 2008.
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