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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 vinte e oito de novembro do ano dois mil e sete, na
sala de reuniões do Departamento de Modernização e Programas da Educação Superior –
DEPEM/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 EstudantesUNE; 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, representante dos dirigentes das Instituições privadas de ensino
superior designada pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB;
Sérgio José Custódio, representante do Movimento dos Sem Universidade – MSU e
Fernando Benício (representando Frei David dos Santos, do EDUCAFRO), representantes
da sociedade civil, designados pelo Ministro da Educação; Iguatemy Maria de Lucena
Martins, diretora do DEPEM e Paula Branco de Mello, Coordenadora-Geral de Projetos
Especiais para a Graduação/DEPEM. Presente, ainda, Anady Rodrigues de Queiroz,
designada para secretariar esta reunião. A professora Iguatemy abriu os trabalhos da
comissão, saudou e agradeceu a presença de todos e apresentou o senhor Fernando Benício,
representante, na reunião, de Frei David dos Santos. 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- Regimento Interno da CONAP, 2- Revista do ProUni, 3Orientação/Fiscalização do ProUni. Dando continuidade à reunião, a Professora Iguatemy
apresentou as alterações à minuta do Regimento Interno que foram sugeridas pelos
integrantes da CONAP, via correspondência eletrônica, conforme estabelecido na reunião
do dia 21/09/2007. Analisadas as alterações propostas, o Regimento Interno da CONAP foi
aprovado por unanimidade. A seguir, a professora Iguatemy passou ao item seguinte da
pauta, a Revista do ProUni. Afirmou que é a primeira revista do programa a ser publicada e
que terá um caráter informativo e divulgador do ProUni. Informou, ainda, que haverá na
revista um artigo sobre a CONAP. Maria Clotilde sugeriu o envio do artigo para que
pudesse, juntamente com José Thadeu, complementá-lo no que entenderem pertinente, com
a colaboração da jornalista Daniele Moraes, da CNTE, o que foi aceito pela Comissão.O
artigo final será disponibilizado para a aprovação pela Comissão. Passando ao último ponto
da pauta, Orientação/Fiscalização do ProUni, a professora Iguatemy apresentou as ações
que vem sendo efetivadas pontualmente e administrativamente pela coordenação do
ProUni, como, por exemplo, o cancelamento de bolsas por ter o bolsista diploma de curso
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superior. Afirmou, ainda, que o momento é de sistematização do processo de orientação e
fiscalização do programa. Fez um sintético relato das reivindicações expostas na Carta
Aberta dos estudantes do ProUni, entregue ao Senhor Ministro da Educação Fernando
Haddad, no 1° Encontro Municipal dos estudantes do ProUni da cidade de São Paulo,
realizado no dia 24 de novembro de 2007 naquela cidade. Em seguida, passou a palavra à
Coordenadora-Geral Paula Branco de Mello que apresentou as Diretrizes de Orientação e
Fiscalização do ProUni, a saber: objetivos, base legal, partícipes, dimensões, características,
metodologia, indicadores e tipos de orientação/fiscalização (interna e externa). As
orientações/fiscalizações externas acontecerão por meio de visita in loco, efetuadas por
comissões previamente definidas, sendo consideradas medidas a serem aplicadas após a
efetivação de todos os procedimentos internos de orientação/fiscalização. A professora
Iguatemy disse que as comissões de visita in loco deverão ser um mecanismo de
fiscalização com aplicação em caráter finalístico. Sua composição deve ser plural, contando
com a participação de um representante da CONAP. O professor José Thadeu sugeriu que
seja estipulado prazo para que as IES apresentem a solução dos problemas detectados e que
a fiscalização seja efetuada por amostragem. A Professora Iguatemy afirmou que temos que
ter a clareza de que o mesmo sistema informatizado do ProUni, responsável pela
manutenção diária do programa, é que procederá à geração de relatórios com dados
específicos para subsidiar a fiscalização. João Alves de Souza Júnior informou que a grande
preocupação dos bolsistas concentra-se nas diferentes interpretações feitas pelas
instituições às portarias expedidas pelo MEC. Pediu que fosse lavrado em ata o
aperfeiçoamento da última portaria (Portaria/MEC nº 1.109), que regulamentou o processo
seletivo referente ao primeiro semestre de 2008 e que, segundo ele, avançou muito em
relação à anterior, ao definir com clareza os critérios para apuração de renda e criar o
protocolo de recebimento da documentação, a ser concedido pela IES, quando do
recebimento dos documentos para aferição das informações prestadas pelo candidato na
ficha de inscrição. Questionou a dificuldade de transferência entre campus da mesma
Universidade. Paula Mello explicou que, de acordo com a legislação do programa, a
transferência do usufruto da bolsa só se efetiva com a anuência das instituições envolvidas.
A professora Maria Clotilde reforçou a importância da criação do Manual do Bolsista com
a explicação da legislação, explicitando direitos e deveres dos estudantes. Sérgio José
Custódio reforçou a importância da reflexão sobre o ProUni e o repúdio às notícias que
divulgam meias verdades sobre o programa. Agradecendo a presença de todos e afirmando
que, dentro das possibilidades, houve avanços nas questões abordadas na reunião de
setembro, 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,
28 de novembro de 2007.
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