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Ata de Reunião da Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do ProUni - CONAP
Às catorze horas e trinta minutos do dia treze de setembro do ano dois mil e sete, na sala de
reuniões da Secretaria de Educação Superior – 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 Junior, 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 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação–CNTE
e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino –
CONTEE; Maria Salete Pontieri Nascimento e Wildner Tosetti Pejão (representante do
Senhor 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, representante do Movimento dos Sem Universidade –
MSU e David dos Santos, do EDUCAFRO, representantes da sociedade civil, designados
pelo Ministro da Educação; Iguatemy Maria de Lucena Martins, diretora do Departamento
de Modernização e Programas da Educação Superior - DEPEM e Paula Branco de Mello,
Coordenadora-Geral de Projetos Especiais para a Graduação, representantes do Ministério
da Educação. Presentes, ainda, o secretário de Educação Superior, professor Ronaldo
Mota, os integrantes da equipe do DEPEM/SESu/MEC, Aurélio Marques Cepeda, Janice
Oliveira Godinho, Alexandre Barbosa Santos Kelmer e Anady Rodrigues de Queiroz,
designada para secretariar esta reunião. O Secretário de Educação Superior, professor
Ronaldo Mota, abriu os trabalhos da comissão, saudou a todos e solicitou que cada um dos
presentes se apresentasse. Em seguida, fez a leitura da pauta, facultando a inclusão de
outros temas de interesse da comissão e passou a presidência da reunião à professora
Iguatemy Martins, em razão da necessidade de atender ao chamado do Senhor Ministro da
Educação. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1- Abertura da reunião pelo
Secretário da SESu 2- Definição do calendário de reuniões da CONAP, 3- Regimento
Interno da CONAP, 4- Panorama atual do ProUni, 5- ProUni: ações previstas. Dando
continuidade à reunião, a Professora Iguatemy propôs a periodicidade semestral para as
reuniões da CONAP, tendo como referência os meses de março e setembro, sem prejuízo
das comunicações via internet, quando necessário; sugeriu que as questões referentes ao
Regimento Interno fossem tratadas ao final da reunião, caso houvesse tempo hábil para as
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discussões. A seguir, a Coordenadora Paula Mello apresentou um panorama atual do
ProUni, por meio de gráficos representativos dos seguintes aspectos: bolsas ofertadas,
bolsas ocupadas considerando raça, sexo, categoria de IES, modalidade de ensino, bolsistas
contemplados com a bolsa permanência, além de informações sobre as modificações da Lei
nº 11.096/2005, que alterou de três para duas avaliações insuficientes consecutivas do
SINAES a condição para que um curso seja desvinculado do ProUni. Retomando a palavra,
a professora Iguatemy discorreu sobre o Projeto de Lei do FIES, integrante das ações do
Plano de Desenvolvimento da Educação, em tramitação no Congresso Nacional, que
propõe alterações significativas no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior como, por exemplo, a possibilidade de fiança solidária como outro tipo de
garantia. Ressaltou também o impacto no aumento da oferta de bolsas do Prouni, uma vez
que o Projeto de Lei possibilita às Instituições de Educação Superior a renegociação de suas
dívidas, determinando como uma das condições a adesão ao programa. O professor José
Thadeu disse que, em sua opinião, o ProUni é um programa que deve permanecer somente
enquanto as instituições públicas não estiverem capacitadas para a absorção de seu público
alvo. Questionou o endividamento das IES, ressaltando que se não houver um compromisso
de gestão, haverá sempre novos endividamentos, sem melhoria da qualidade. Manifestou
sua preocupação com a adesão dessas IES ao ProUni. Disse, ainda, que considera lento o
processo de avaliação do SINAES, adotado pelo ProUni para desvinculação de cursos do
programa, uma vez que seu ciclo completo é muito longo. A professora Iguatemy
argumentou que essa preocupação extrapola o olhar sobre o ProUni e que as Instituições de
Educação Superior em geral também têm problemas de gestão. Ressaltou que está
iniciando-se a fase II do ProUni, que tem como meta a fiscalização e o aprimoramento do
programa. José Thadeu afirmou que ouve com satisfação esta atual posição do Ministério
da Educação. Maria Clotilde argumentou que é necessária a fiscalização, pois o setor
educacional superior privado alega crise, mas o que é visto não condiz com essa afirmação,
já que tem atraído muitos investidores do mercado internacional. A professora Iguatemy
informou que estão sendo elaboradas, juntamente com a Consultoria Jurídica do
MEC/CONJUR e a Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior/CGLNES, rotinas de fiscalização, com levantamento de indicadores, definição das
etapas do processo e modos de operacionalização. O Professor José Thadeu questionou que,
para aderir ao ProUni, as IES deveriam comprovar a regularidade fiscal e que deveriam
comprovar a regularidade trabalhista, como assinatura de carteira de trabalho dos docentes
e recolhimento de FGTS. João Alves questionou sobre problemas ocorridos com a
Faculdade ASA de Brumadinho em relação aos bolsistas do ProUni, ao que foi respondido
pela Professora Iguatemy que o assunto já havia sido encaminhado à CONJUR e
devidamente solucionado. O Sr. Sérgio José Custódio, representante do MSU, expôs sua
preocupação quanto à ação da CONAP, no seu sentido público, social, político e
republicano, propondo o diálogo mais amplo com a sociedade para uma discussão sobre o
ProUni, pois trata-se de um programa que utiliza recursos públicos. Propôs ainda, que fosse
criada, no site do ProUni, uma página para a CONAP. A professora Iguatemy ressaltou que
a CONAP não é abstrata e sua concretude será medida no âmbito das ações efetivadas pelos
seus membros; que nenhuma comissão avança se não tiver foco determinado e que o
ProUni II será focado na fiscalização e otimização do programa. Informou que está sendo
elaborada uma Revista do ProUni e que o sistema informatizado do ProUni – SISPROUNI
está sendo aperfeiçoado para que possam ser emitidos relatórios que permitam avançar na
fiscalização do programa e publicização dos dados. Propôs também, a inclusão de um
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membro da CONAP na equipe de fiscalização. Sugeriu então que, devido à exigüidade do
tempo, a análise do Regimento Interno fosse retirada da pauta e encaminhada por via
eletrônica aos presentes, para as alterações pertinentes. Maria Clotilde sugeriu um encontro
de bolsistas do ProUni. João Alves sugeriu que se pense como o bolsista poderia retribuir
para a sociedade o benefício recebido, no sentido de que haja uma transformação social.
José Thadeu ressaltou que as ações da CONAP são coletivas e de decisão conjunta, não
podendo seus membros atuar individualmente, sem a expressa autorização da comissão.
Finalmente, ficou acordada a periodicidade trimestral das reuniões da CONAP, sendo a
data da próxima reunião agendada para 28/11/07. Agradecendo a presença de todos, a
Professora Iguatemy encerrou a reunião e eu, Anady Rodrigues de Queiroz, lavrei a
presente Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes na reunião. Brasília, 13 de
setembro de 2007.
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