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Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni –
CONAP
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia dez de março 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 e
Portaria nº 874, de 10 de setembro de 2007, contando com os seguintes membros: João Alves de
Souza Júnior, 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 José Luis 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, do Movimento dos Sem Universidade – MSU,
representante da sociedade civil, designado pelo Ministro da Educação; Viviane de Paula Viana,
diretora da DIPES e Paula Branco de Mello, Coordenadora-Geral de Projetos Especiais para a
Graduação/DIPES. Presente, ainda, Fabiana Oliveira Silva de Almeida, designada para
secretariar essa reunião. A Diretora da DIPES, Viviane Viana, se apresentou aos membros da
Comissão, informando o novo nome da Diretoria. Agradeceu a presença de todos e solicitou que
cada um se apresentasse. Em seguida, facultou aos presentes a inclusão, ao final da pauta
prevista, de outros temas de interesse da Comissão. A reunião teve como pauta os seguintes
assuntos: 1- Definição do cronograma de reuniões da CONAP para 2008, 2- Novo mandato dos
membros da CONAP, 3- Revista ProUni, 4- Manual do Bolsista ProUni, 5-Encontro dos
bolsistas do ProUni em Nova Iguaçu, 6- Fiscalização do ProUni: fase atual e 7- ProUni/FIES:
novas diretrizes. Dando continuidade à reunião, a coordenadora Paula apresentou a proposta de
calendário de reuniões ordinárias da CONAP para 2008, que foi aprovada por todos. A seguir,
Paula passou ao item seguinte da pauta, o novo mandato dos membros da CONAP. Informou que
foram acatados os pedidos da Comissão para a possibilidade de recondução dos membros por
mais um mandato, assim como o pagamento de passagens e diárias referentes às reuniões
ordinárias, pelo Ministério da Educação. Informou, ainda, que os procedimentos que todos
deverão cumprir em relação aos bilhetes de viagem serão encaminhados por meio eletrônico a
cada participante e devem ser rigorosamente cumpridos. Na seqüência, a diretora Viviane
apresentou a boneca da Revista ProUni, que caracterizou como um material de divulgação e
visibilidade do Programa, informando que terá tiragem de quinze mil exemplares. Passando ao
tópico seguinte, Encontro dos Bolsistas do ProUni em Nova Iguaçu, a coordenadora Paula
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propôs a escolha de um representante da CONAP para participar do Encontro, compondo a mesa
de abertura do evento, a ser realizado no dia vinte e nove de março de 2008. Foi escolhido por
unanimidade, para representar a Comissão, João Alves de Souza Júnior. A diretora Viviane
expôs a sugestão do Secretário de Educação Superior, Ronaldo Mota, de apresentar no referido
Encontro, uma palestra do Professor João Cândido Portinari, filho do artista Cândido Portinari,
relatando a história do pintor e suas obras. No próximo tópico tratado, a coordenadora Paula
apresentou a minuta do Manual do Bolsista do ProUni, reivindicação dos estudantes registrada
em carta entregue ao Ministro Fernando Haddad no Encontro dos bolsistas do Prouni de São
Paulo. Sugeriu que dois membros da Comissão fossem designados para efetuar as críticas e
sugestões ao material apresentado, ressaltando a importância da participação de um bolsista do
ProUni no trabalho. Ficou definida, portanto, a participação de João Alves de Souza Júnior e
Maria Salete Pontieri Nascimento. Retornando ao assunto Revista ProUni, Sérgio sugeriu que
fosse dada nova redação ao texto referente à CONAP, onde não são especificados os
representantes atuais da sociedade civil, Movimento dos Sem Universidade – MSU e Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes - EDUCAFRO. Todos os membros da Comissão
concordaram com a alteração do texto, sendo acordado que seria solicitada a alteração à
comissão editorial responsável. José Thadeu falou da Conferência Internacional de Educação
Superior de 2009, que poderia contar com a participação de um segmento de estudantes do
ProUni. No tópico seguinte da pauta, Fiscalização do ProUni: fase atual, Paula informou que esta
fase abrange o controle de dois procedimentos obrigatórios das IES: Manutenção de Bolsas e
Emissão dos Termos Aditivos. Declarou que as IES que não realizaram esses procedimentos
receberam notificação para prestarem justificativas ao Ministério da Educação. José Luis Poli
colocou em pauta as dificuldades de comprovação de informações dos candidatos, em relação à
renda per capita, pela dificuldade de verificação do real número de moradores na mesma
residência do candidato e em relação à dificuldade em saber se o candidato já possui diploma de
nível superior. No caso da verificação da real condição dos candidatos em relação ao grupo
familiar, Maria Salete falou da experiência de sua IES, que possui um Setor de Serviço Social
responsável por realizar visitas quando há dúvidas em informações prestadas pelo candidato.
José Thadeu falou da importância do MEC garantir a qualidade do ensino superior privado e que
essa fiscalização do ProUni deveria abranger a qualidade desse ensino, pois a avaliação de todo o
ciclo do SINAES é muito longa. Sérgio propôs que as questões levantadas por José Luis Poli e
José Thadeu sejam discutidas em reunião técnica e defendeu que a fiscalização realizada com
base em indicadores sociais, de renda e de qualidade seria mais eficiente. Maria Clotilde falou de
possíveis fraudes cometidas por estudantes, que descumprem os critérios estabelecidos pelo
programa. Paula informou que há na coordenação, um setor responsável por apuração de
denúncias recebidas. Com relação ao ProUni/FIES: novas diretrizes, Paula informou que a
Portaria de regulamentação das novas regras está em fase de elaboração e que, devido ao tempo,
o assunto seria tratado na próxima reunião. Quanto ao último assunto tratado, Regimento Interno
da CONAP, a coordenadora Paula informou que o documento está em análise na Consultoria
Jurídica do MEC e será encaminhado aos membros da comissão após retornado. Agradecendo a
presença de todos, a diretora Viviane encerrou a reunião, e eu, Fabiana Oliveira Silva de
Almeida, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes à reunião.
Brasília, 10 de março de 2008.

2

