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

Às catorze horas e quarenta minutos do dia seis de outubro 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; Viviane de Paula Viana, diretora da DIPES e Paula Branco de Mello,
Coordenadora-Geral de Projetos Especiais para a Graduação da DIPES. Presentes, ainda,
Thiago Thobias, assessor particular do Frei David na área de educação e Fabiana Oliveira
Silva de Almeida, designada para secretariar essa reunião. Antônio Ananias Henrique da
Silva esteve ausente devido a compromisso na Instituição em que estuda. A CoordenadoraGeral Paula abriu os trabalhos com a leitura da pauta, facultando a inclusão de outros temas
de interesse da Comissão ao final. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1Fechamento do Processo Seletivo 2º/2008, 2- Fiscalização: Cruzamento Pingifes x
SISPROUNI, 3- Eleição do Presidente da CONAP. Dando continuidade à reunião, a
Coordenadora Paula apresentou o resultado do Processo Seletivo 2/2008, informando que,
comparativamente ao Processo Seletivo 2/2007, houve um aumento de 115% em relação ao
número de bolsas ofertadas e 49% em relação ao total de bolsas ocupadas. Informou ainda,
que no Processo Seletivo 1/2009, as bolsas complementares de 25% não serão passíveis de
oferta pelas instituições. Paula passou ao item seguinte da pauta: Fiscalização - Cruzamento
Pingifes x SISPROUNI, informando que, dentre outras medidas de fiscalização, o MEC
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está procedendo a um cruzamento do banco de bolsistas do ProUni com o cadastro de
estudantes das Instituições Federais de Ensino, para verificação se há estudantes de IFES
utilizando, concomitantemente, bolsa do ProUni, fato vedado pela legislação do Programa.
Ricardo dos Reis levantou a discussão sobre o encerramento da bolsa por “substancial
mudança na condição socioeconômica”. A diretora Viviane falou da complexidade do
assunto e informou que o tema está sendo objeto de análise pelo Ministério. A
coordenadora Paula solicitou que se passasse ao último item da pauta: Eleição do
Presidente da CONAP, em razão de compromisso da Professora Viviane no Conselho
Nacional de Educação, propondo aos interessados que se candidatassem. José Thadeu se
candidatou e agradeceu a indicação de alguns membros da Comissão. Sérgio Custódio
agradeceu a indicação do Frei Davi, mas retirou sua candidatura. Viviane deu início à
votação, dando seu apoio a José Thadeu, assim como Paula, Maria Clotilde, Maria Salete,
Ricardo dos Reis, Frei David e Valmor Bolan. Sérgio Custódio votou em Frei David. José
Thadeu, presidente eleito, expôs sua disponibilidade em trabalhar para o aprimoramento do
programa, se colocando à disposição de todos e agradecendo a confiança. A diretora
Viviane parabenizou José Thadeu e pediu licença para se retirar. Paula deu seguimento à
reunião, com os temas propostos, inicialmente, pelos membros da Comissão, a saber:
Bolsas remanescentes, Irregularidade fiscal de instituições, Proposta de reunião com o
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dificuldades na comprovação de renda,
Autodeclaração de afrodescendência, Encontros de estudantes bolsistas do ProUni e
Estágio para os bolsistas. Frei David questionou o fato do aluno da Instituição de Ensino
Superior concorrer à bolsa remanescente sem a necessidade de ter realizado ENEM. Paula
explicou que, de acordo com a legislação do ProUni estas bolsas só podem ser preenchidas
por estudantes da própria instituição que atendam aos critérios sócio-econômicos
estabelecidos na legislação, preservando assim, os objetivos sociais do programa. José
Thadeu, apenas a título de informe, expôs informação do SINPROSP, que denuncia a
Instituição de Ensino Superior Universidade São Marcos que não deposita INSS aos
empregados e não paga Imposto de Renda. Sérgio Custódio, em referência à ADIN que
tramita no Supremo Tribunal Federal, sugeriu reunião da CONAP com o Presidente do
referido órgão, em defesa do ProUni. Frei David ressaltou a importância de sugestão de
Sérgio Custódio. Paula passou, então, ao item da pauta, comprovação de informações. Frei
David levantou a discussão sobre a dificuldade em verificar a renda dos candidatos, pois
muitos apresentam documentação inidônea. Paula informou que todas as denúncias, neste
sentido, encaminhadas ao MEC são apuradas e, caso confirmado, as respectivas bolsas são
encerradas. Frei David propôs que sejam realizadas auditorias, que haja publicação quando
denúncias são apuradas para que atos ilegais sejam inibidos e que sejam criadas comissões
de julgamentos. Expôs, ainda, sua preocupação com a autodeclaração de afrodescendência,
pois muitos candidatos se autodeclaram negros para serem pré-selecionados para as cotas
de cursos disputados. Realizou também a leitura de carta do EDUCAFRO a ser entregue ao
Ministro da Educação. Ricardo dos Reis ressaltou a importância da criação de comissões
nas Instituições, com participação de estudantes, para que haja mais transparência, pois
muitas posturas são equivocadas e há pouca informação aos bolsistas. Devido à discussão
levantada, foi proposta por José Thadeu a criação de um grupo de trabalho para que seja
estudada a construção das comissões de acompanhamento do ProUni nas instituições de
ensino. Maria Salete falou que a Instituição de Ensino Superior, ao aderir ao ProUni, deve
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estar preparada para fazer a comprovar informações. Trouxe, ainda, para conhecimento dos
membros da CONAP, a Carta Aberta do 1º Encontro de estudantes do ProUni de Goiânia.
Ricardo dos Reis comentou dos diversos encontros de estudantes do ProUni que
aconteceram. Sérgio Custódio ressaltou a importância de que esses encontros sejam
realizados em espaços públicos, o que contou com a concordância de José Thadeu. Sérgio
Custódio levantou a questão dos estágios aos bolsistas do ProUni, que deveriam ser
oferecidos em outras estatais e, não apenas na Caixa Econômica Federal. Agradecendo a
presença de todos, a coordenadora Paula 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, 6 de outubro de 2008.
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