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ATA 005/2012
Em trinta e um de maio de dois mil e doze, na Sala dos Conselhos, na Reitoria da
UNEAL, na cidade de Arapiraca em Alagoas, às nove horas e trinta e quatro minutos
foi iniciada a reunião presidida pelo Magnífico Reitor Jairo José Campos da Costa
secretariada por Wenderlânia Lima Lopes, contou com a presença dos Conselheiros
Titulares: Rejane Viana Alves da Silva, Antônio Marcos Pontes de Moura, Wellyngton
Chaves Monteiro da Silva, José Crisólogo de Sales Silva, Maria Betânia Rocha de
Oliveira, Reinaldo Sousa, Maria das Graças Correia Gomes, Cristina Maria Bezerra de
Oliveira, Antônio Alfredo Teles de Carvalho, Washington Viana Alves, Júnior Pinheiro
de Araújo, Fabiana Januário Santos, Mariana Tavares Damasceno, José Henrique
Santos Tavares, Andréia Vieira dos Reis, Alexandre Batista da Silva, Márcia Janaína
Lima de Souza, Melquizedeque Lopes Ribeiro e James Edwin Alarcão. E os
Conselheiros Suplentes: José Adelson Lopes Peixoto, Edmilson Pinto Ribeiro, Emely
Tavares dos Santos, Thiago da Silva Claro, Evandro da Silva Aranda e Mariana Tavares
Lamos Leno. À exceção dos Conselheiros: Roberto Calábria Guimarães da Silva, Renan
Rocha da Silva e Roberto Felipe da Silva, cujas ausências foram previamente
justificadas. Inicialmente, o Presidente Jairo José Campos da Costa relatou e lamentou
o estado de saúde da Secretária do Conselho Superior e justificou o não cancelamento
da sessão, tendo em vista a grande quantidade de trabalhos a serem discutidos. Em
seguida, o Presidente Jairo José Campos da Costa apresentou a pauta da sessão. 1.
Apreciação de Proposta de reformulação do PCC dos Professores, emitida pelo
Sindicato. 2. Continuação das deliberações acerca das propostas sugeridas pelo
FORUNIVER. 3. Construção de uma pauta de mobilização com a comunidade
acadêmica para tentativa de avanço das demandas da UNEAL junto ao Governo do
Estado. O Presidente sugeriu colocar a inclusão desse último ponto para o início, até
enquanto o Sindicato organizasse a apresentação acerca da questão do PCC dos
docentes, proposta acatada pelos presentes. Seguiu adiante explicando o motivo da não
leitura da Ata anterior, mais uma vez, informando que a Secretária Executiva do
Conselho Superior, Ana Claúdia Silva de Oliveira Rocha não teve condições de
concluir a Ata porque se encontrava hospitalizada. Sobretudo, ressaltou que assim que
ficar pronta, ela será encaminhada para apreciação e aprovação. Passa a Secretaria do
Conselho para a Secretária Executiva da Reitoria, Wend Lima e pede aos Conselheiros
que usem o microfone para facilitação da gravação e posterior construção da Ata. O
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Presidente deu início à sessão de INFORMES, na sequência os Conselheiros (as):
Edmilson Pinto Ribeiro, José Crisólogo de Sales Silva, Wellyngton Chaves Monteiro da
Silva e Maria das Graças Correia Gomes. O Conselheiro Edmilson se apresentou, disse
que é do CAMPUS III, suplente da Conselheira Maria Margarete de Paiva Silva. O
Conselheiro José Crisólogo convidou todos para um forró no dia 14 de junho, às
20h00min no Campus II, em Santana do Ipanema, em seguida agradeceu ao Prof. Jairo
José Campos da Costa e a Profª Rejane Viana Alves da Silva pela aprovação da
construção de emendas e a contrapartida no valor de R$20.000,00(vinte mil reais) que já
foi depositado, e que está no aguardo para a melhoria de todos os Campi, bem como, o
Campus II que se encontra com muitas dificuldades, inclusive de pessoal e também
para aulas práticas. Citou ainda os Jogos Universitários, projeto do Governo Federal, e
informou que a programação do futebol de salão feminino já está no calendário do
Campus II. O Conselheiro Wellyngton fez um lamento e um agradecimento,
informando que ontem, dia trinta de maio de dois mil e doze, foram homologadas as
duas inscrições para estudantes que concorrem às vagas destinadas às representações
discentes da CPA. O lamento foi justamente o desinteresse da categoria discente e do
movimento estudantil sobre o papel da CPA. E fez um agradecimento ao Vice- Diretor
do Campus III, Prof. José Adelson e da Diretora do Campus IV, Profª Maria Betânia
Rocha de Oliveira, pelo empenho de ambos na conscientização e desenvolvimento de
estímulo à participação dos estudantes de seus Campi na eleição para a CPA. A
Conselheira Maria das Graças iniciou justificando a ausência da Conselheira Adriana
Rocely Viana da Rocha que não pôde participar da reunião devido a problemas de
saúde, e fez seu primeiro informe; disse que é Profª e Coordenadora do Curso de
Pedagogia do Campus II e está muito preocupada com a situação do Curso, porque até
o momento não recebeu o conceito de sua avaliação pelo Conselho Estadual de
Educação. “Mandei um documento à Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD solicitando
respostas acerca da demora na avaliação do curso dos três Campi: Arapiraca, Santana do
Ipanema e Palmeira dos Índios. Desde então, o Pró-Reitor Antônio Xavier marcou um encontro
com uma Conselheira da Câmara do Conselho Estadual e ela o informou que devido a algumas
questões do relatório, ela não pôde encaminhá-lo à Câmara e se fosse enviado, não teria o
reconhecimento do Curso de Pedagogia, devido às questões muito sérias em relação a nossa
estrutura, que são problemas que já deveriam ser sanados e até agora não foram, citando
exemplos: inexistência de normas para a monitoria, regimentos, estágios e a questão da
biblioteca; a falta de livros, acervos e informatização. São apenas alguns dos aspectos
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preocupantes que condicionam o reconhecimento do Curso de Pedagogia”. Então ela pediu a
união de forças para resolver esses problemas e demais aspectos preocupantes do
Curso, para que na próxima visita da Conselheira da Câmara, prevista para o mês de
agosto, essas questões já estejam resolvidas. O Conselheiro Melquizedeque disse que
no dia 08 de junho haverá o São João do Campus V, o Arraiá de Brogodó, organizado
pelo centro acadêmico e movimento estudantil. Falou ainda sobre a CPA, disse que a
maioria dos estudantes não conhece o significado das siglas que tem na Universidade e
que inclusive tem preparado um seminário no início do mês de junho, para discussão
sobre a formação política e a implicação de cada sigla da Universidade e sua
importância, para que o aluno possa compreender e participar de todo o processo
dentro da Universidade. O Conselheiro Alexandre aproveitou a oportunidade e fez um
convite. “A Associação dos Bibliotecários de Alagoas, junto com SINTUFAL e SINDUNEAL,
estará fazendo um evento dia 17 de junho, de 10h00min às 18h00min,o Forrozão do Chez
Marie, extensivo a todos os bibliotecários, bem como aos auxiliares, técnicos e Diretores dos
Campi da Universidade”. O Conselheiro Washington disse que seu informe não está
imediatamente ligado à Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL- mas tem
importância como articulação servindo às discussões, tais como o PCC e outros
aspectos à Educação do Estado de Alagoas. Comentou que assistiu pela manhã, uma
entrevista no Jornal Gazeta com a Reitora da UNCISAL que falava sobre a questão do
concurso de Professor Substituto e do corpo Técnico-Administrativo, totalizando cerca
de 700 servidores que irão incorporar Universidade Estadual de Ciênciasda SaúdeUNCISAL. “Isso é importante também para a UNEAL, porque a gente pode fazer uma
pressão junto ao Governo do Estado para articularmos também nossas questões”. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo Campos, deu sequência aos informes. Disse que
ontem, dia 30 de maio, reuniu-se com o Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia,
Eduardo Setton, para discutirem sobre o Pólo Agroalimentar. Declarou que foi uma
reunião muito boa, que as obras estão para serem iniciadas e que como a UNEAL, é
um órgão executor, puxou essa discussão para ver em qual nível estão as compras dos
equipamentos. Enfim, consolidar a nossa participação. Citou ainda, que todos os
Professores: da Geografia, Biologia, Química, Zootecnia que tinham uma ligação direta
com essa temática e que podiam fazer parte, foram convidados diretamente, e o convite
também foi extensivo a toda comunidade acadêmica, disponível na página da UNEAL.
Em seguida, lembrou que está ainda em exposição o Projeto Xangô Rezado Alto, no
Memorial da Mulher- a “Coleção Perseverança” que sobrou do Quebra de 100 anos

3

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO-CONSU
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MAIO DE 2012 CONSU/UNEAL

atrás, que foi um sucesso e que vários Estados Brasileiros estão pedindo que faça essa
divulgação em outros lugares. Foi sucesso também o Congresso Afro Brasileiro
Alagoano que aconteceu no Levino´s Gold com a presença de estudantes da
UNEAL,UFAL e outras Universidades privadas do Estado, foi mais um momento
acadêmico de extrema importância, dando continuidade ao segmento do Projeto Xangô
Rezado Alto, aprovado pelo Ministério da Cultura. Colocou ainda, que com relação ao
processo do concurso para Professor Efetivo, o processo encontra-se na SEPLANDE e
falou das dificuldades em relação aos trâmites, da burocracia para andar o processo,
mas na medida em que o processo chega num lugar ele fica no pé acionando o
Secretário para que dê agilidade máxima pra se chegar ao Palácio, para que se possa
dar o encaminhamento da publicação do Edital. O Conselheiro Alexandre pediu pra
fazer mais um informe, complementou que o valor da entrada para o Forrozão do Chez
Marie é de R$35,00(trinta e cinco reais) com direito a churrasco e comidas típicas e
frisou ainda, que cada um pode levar 1 (um) acompanhante que seja bibliotecário ou
pessoas que trabalhem na biblioteca. A Conselheira Maria Betânia relembrou a fala do
Conselheiro Wellyngton Chaves e do Conselheiro Melquizedeque Lopes, com relação
|s eleições e ressaltou que “no dia 13 de junho se não houver um trabalho de conscientização
dos discentes não haverá eleição, porque 99% dos estudantes não tem conhecimento sobre o
CURA e muitos deles se negam a participar desse processo de votação”. Declarou que
necessita da ajuda de todos os Professores, dos Diretores dos Campi, inclusive do DCE,
para poder fazer uma mobilização maior, porque se continuar assim corre o risco de
não haver Quórum no dia 13. O Conselheiro Wellyngton Chaves pede para se justificar
devido aos olhares crpticos do Conselheiro Melquizedeque, e disse que sua crítica não
é aos estudantes, mas ao movimento estudantil, que precisa estar a par dos fatos para
repassar à sua categoria; ainda, que se os estudantes não sabem e não estão
informados, também não procuram saber, se informar. ”O que não pode é termos que
contar com os Diretores para procurarem os estudantes para que concorram a uma vaga para
representação discente”, declara. O Presidente disse que isso é uma

questão de

comunicação dentro da Instituição, que já acontece há muito tempo, e que exige a
participação de segmentos, uma força tarefa de Sindicato, do DCE, da Pró-Reitoria, de
Direção Extensão – PROEXT, que na semana passada distribuiu folhetins, cartazes em
toda a Universidade, fez uma divulgação exemplar e que em sua opiniãonão custa
nada, no momento que tiver uma eleição dessas, os Diretores junto com os
Coordenadores de Curso e o Sindicato, assumirem a responsabilidade de fazerem uma
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divulgação melhor, colocando folhetins de sala em sala, nas portas, fixando no mural,
inclusive colocar na página da UNEAL, pois ela é o principal meio de divulgação dessa
instituição. Ressaltou ainda, que foi o Diretor do Campus de União dos Palmares
durante quase cinco anos e que não acontecia nada naquele Campus que ele não fizesse
questão de passar de sala em sala para ter uma conversa com os alunos. Então, se não
se monta um esquema de divulgação, de orientação e participação de todos os
representantes, as coisas não têm como acontecer, declara. Clau Soares, jornalista da
Assessoria de Comunicação – ASCOM, pede permissão para se manifestar e , após
autorizada, lembra aos Conselheiros que existem dois profissionais qualificados e
capacitados na casa, à disposição, na Assessoria de Comunicação para executar
trabalhos de divulgação de maneira eficiente, colocando-se à disposição para ajudar. A
sessão prossegue com a fala do Conselheiro Evandro da Silva Aranda que começou se
apresentando, disse que é do Campus VI, estudante do Curso de Administração
Pública e representante do DCE. Declarou que essa carapuça de que o DCE não vai
atr{s, não é certo, até porque toda vez que procura informação no site da UNEAL, “
diga-se de passagem, as informações saem no site em cima da hora para que se faça a
mobilização, inscreva-se na chapa, etc.”. Disse que não é culpa do site. Clau Soares,
Jornalista da ASCOM, diz que as informações ficaram na página durante um mês
inteiro. Conselheiro Evandro propôs a criação de forças tarefas ou talvez um grupo de
trabalho, pra resolver essa questão junto à ASCOM, bem como todas as outras questões
afetas a Universidade como um todo, do ponto de vista da Instituição e não do
individual. Prosseguiu com um segundo informe, disse que amanhã os estudantes da
Universidade, o movimento estudantil, estão articulando para fazer uma manifestação
aproveitando a vinda do Governador do Estado na Companhia de Saneamento de
Alagoas- CASAL, em Arapiraca, às 9h00min para pressionar o Governador no que diz
respeito a Educação do Estado e principalmente as promessas que foram feitas e que
ainda não foram cumpridas. Em seguida, o Conselheiro James Alarcão disse que não
tem ninguém nessa Universidade que ainda não teve problema de comunicação, acha
que não é o caso de “ caça |s bruxas” ,”a Universidade tem a Assessoria de Comunicação
que já se colocou à disposição, então cabe nos setores que sentirem a necessidade de divulgarem
suas informações que procurem o setor responsável para facilitação de comunicação”. O
Presidente seguiu com o primeiro ponto de pauta. Falou da preocupação com a cota de
custeio da Universidade. Declarou que “quando assumi a UNEAL no dia 14 de outubro de
2010, foram utilizados em tempo recorde alguns recursos que sobraram da gestão anterior, para
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abertura de editais, de ofícios, processos de alunos, professores, técnicos, enfim. Mesmo com
aquela corrida, ainda não tinha sido criada a Comissão Permanente de Licitação- CPL, então
foram eleitas algumas prioridades. Enfim, a corrida foi grande e não conseguimos dá vazão a
todos os recursos que foi pego. Ficaram R$ 200.000,00(duzentos mil reais) em caixa que em
princípio, quando chega o final de ano, tudo o que sobra, o governo faz um mapa para começar o
ano seguinte. Articulei mais a Profª Rejane lá no Maurício Tôledo e pedimos que a cota
remanescente de 2010 e 2011 fosse disponibilizada no nosso sistema em função das dificuldades
que assumimos no final do ano e fizemos o estorno dos R$ 200.000,00(duzentos mil reais), ou
seja, a UNEAL não perdeu nada da sua receita, por conta dessa articulação. No ano de 2011,
aconteceu a mesma coisa, não foi devolvido um centavo dessa Instituição, diferentemente do que
acontecia nos outros anos, conforme já foi mostrado em outras reuniões”. Seguiu as
explicações e complementou que a única conta que não foi paga nessa Instituição no
ano passado, foi a locação do Campus de União dos Palmares, porque não sobrou
dinheiro, mas fez o remanejamento com o Secretátio Rogério Teófilo e foi feito o
pagamento com o dinheiro desse ano. “O Programa Especial de Graduação de
Professores – PGP,” todos sabem que sempre foi uma espécie de caixa reserva para
questões emergenciais dessa Instituição. O PGP acabou em setembro do ano passado e
até o final do ano cobria despesas de motorista, de vigilância, equipamentos para a
estrutura de trabalho em toda a UNEAL”. Informou ainda que não podia começar o
ano sem segurança em todos os Campi para garantir a prevenção e manutenção do
patrimônio da UNEAL. Disse que em janeiro desse ano, todos os Campi dessa
Instituição receberam segurança privada, fruto de uma licitação feita pela CPL. Os
transportes que eram locados sem motoristas, passaram a ser locados com três
motoristas e que isso implica mais ou menos R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) a mais
por motorista na cota mensal da Universidade. “Climatizamos todas as bibliotecas,
laboratórios, auditórios, concluímos os Editais que foram abertos. Isso está certo,
porque todo mundo merece uma estrutura de um mínimo de conforto para que
possam produzir melhor e que também possam permanecer aqui dentro da Instituição.
A conta da energia elétrica subiu de uma forma extraordinária nos cinco Campi da
UNEAL. Devido a todos esses problemas de aumento nos custos, pedi para a Profª
Rejane que fizesse um levantamento de todas as nossas despesas fixas”. Totalizando as
chamadas despesas fixas, temos uma despesa mensal obrigatória em um valor de R$
147.892,26(cento e quarenta e sete mil reais ,oitocentos e noventa e dois reais e vinte e
seis

centavos)

que

subtraindo

do

que

se

recebe

ficam
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R$52.000,00(cinquenta e dois mil reais) pra se gastar com as demais necessidades da
UNEAL. Então, é pouco dinheiro para muitas despesas. Ressalta que fica bastante
preocupado, mas continua concedendo diárias e todos os auxílios a alunos, professores
a técnicos, até quando a Profª Rejane o chamou para uma conversa e disse que a cota
estava esgotada. Ou seja, pela tamanha proporção de demanda, chega no dia 20 do mês
não tem mais nada. Explicou que embora não seja permitido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF são deixadas as despesas do mês anterior para o mês
subsequente. Declarou que devido a isso o último trimestre do ano não poderá
conceder auxílio, diárias a ninguém, senão a energia vai ser cortada, a água,
combustível para os carros, segurança privada e demais e também vai pagar multa
porque todos esses contratos são feitos via licitação. Decidiu fazer uma série de
limitações e propôs a todos uma mobilização para sensibilizar o Governo do Estado
para o aumento da cota de custeio para pelo menos R$300.000,00(trezentos mil reais).
Falou que tem perdido cotidianamente servidores na casa, citou a funcionária Cristina
da PROPEG, pela qual já pagou cursos caríssimos para ela se especializar mais sobre
convênios e agora ela está saindo da UNEAL, porque foi chamada em outro concurso
público. Citou outro exemplo, o do funcionário João Rodrigo, Bibliotecário, que
também está deixando a UNEAL. Declarou ainda que durante seis meses não fez
críticas ao governo, recuou, mudou seu posicionamento perante a promessa do
Governador em resolver alguns problemas da UNEAL. Disse que se sente enganado
com as promessas do governador e que o concurso para Professor Substituto passou
quarenta dias na SEGESP e só saiu de lá porque teve que tratar o assunto de forma
enérgica e contundente, e diante disso, no dia seguinte o processo saiu e hoje se
encontra na SEPLANDE. Sugeriu mais uma vez, pediu ajuda aos Conselheiros,
Diretores , comunidade acedêmica e demais representações para a construção de uma
mobilização, de articulação, audiências públicas, assembleias, tudo em função dos
avanços da UNEAL. Após uma longa explanação, o Presidente do Conselho, abriu
debates e lembrou o tempo regimental de seis minutos para cada Conselheiro. A
Conselheira Rejane abriu o debate com um informe, disse que já está no site da UNEAL
a prestação de contas do ano de 2011, e que não conseguiu enviar por e-mail aos
Diretores, mas que tinha tirado cópia para todos e qualquer dúvidas que entrassem em
contato com a PROPEG. O Conselheiro Júnior fez sua colocação, acha que como a
UNEAL tem um orçamento curto, devem-se ampliar discussões, fazer reflexões dentro
do que se pode avançar. Citou a criação do Campus VI, que foi um avanço para a
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Universidade, mas preocupa-se com a falta de Professores, porque o concurso ainda
não aconteceu. Falou sobre as deficiências dos laboratórios de informática, do acervo
da biblioteca do Campus I, das dificuldades dos bibliotecários e demais questões.
Sugeriu uma agenda de mobilização para construção de um plano de autonomia para
certificação do que realmente a Universidade precisa, para se fazer queixas ao governo.
Declarou ainda que enquanto a Universidade não tiver sua autonomia financeira
própria não chegará a lugar nenhum. Proseguiu a fala o Conselheiro Édel Guilherme,
primeiramente parabenizou a Profª Rejane pela construção da planilha apresentada
pelo Presidente do Conselho, e logo após fez uma crítica a mesma, afirmando que
existem alguns erros de cálculos na planilha, nas despesas fixas mensais. Justificou sua
afirmação ao citar “ o aluguel do colégio Alfa, por exemplo, não seriam doze meses
porque não iniciou no mês de janeiro, então não seria média mensal ano”. A
Conselheira Rejane rebateu o comentário do Conselheiro Édel e afirmou que a planilha
está correta, que o que consta na planilha é apenas uma média. O Conselheiro Édel
Guilherme continuou a discussão matemática e disse que a média está correta, mas o
valor mensal não está. O Presidente do Conselho disse ao Conselheiro Édel que a
reflexão que ele fez altera no mínimo um valor de R$5.000,00(cinco mil reais). O
Conselheiro Édel segue com a argumentação e disse que é preciso estabelecer
prioridades, acha que o problema está na falta de planejamento pra ficar em caixa
recursos, porque os R$ 205.000,00(duzentos e cinco mil reais) é pouco, mas a
Universidade j{ esteve pior. Mais uma vez, declarou que “a UNEAL precisa de
prioridades e critérios, porque se for gasto dinheiro com diárias e passagens para uns,
tem que pagar para todos, porque se o recurso é liberado para determinadas coisas e
outras não, ocorre o desvio de finalidades, de prioridades”. Então, propôs a criação de
um grupo de planejamento para direcionar recursos, fazer automação, sentar e discutir
quais são os critérios da Instituição. O Conselheiro Reinaldo disse que a fala do
Conselheiro Édel também lhe afeta porque normalmente pede diárias para participar
do CONSU, e justificou que são orçados R$ 47.000,00(quarenta e sete mil reais) ao
Campus V e que até agora só foi utilizado R$ 7.000,00(sete mil reais) e que ainda estava
na metade do ano e que daqui para o final do ano estava planejado gastar apenas mais
R$ 18.000,00(dezoito mil reais). Falou da questão da mobilização, e acha que essa
política do Governador de dizer que est{ analisando é uma política de “enrolação”.
Propôs uma pauta de mobilização clara e que inclusive conste no planejamento a
possibilidade de greve, fazer uma manifestação que incida diretamente no poder
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público, reduzindo a velocidade do trânsito em área estratégica com panfletagem,
chamando atenção das pessoas para gerar um congestionamento e com isso atrair a
atenção da mídia. “ A categoria tem que se estabelecer, procurar ter uma audiência
pública com o Governador, para que ele sente com a gente e resolva nossas questões,
caso contr{rio teremos que paralisar mesmo”. O Conselheiro Melquizedeque comentou
que para haver uma mobilização é necessária a participação de todos, inclusive dos
professores que pouco participam das manifestações. Disse que “ se a gente não
participa do processo e vai propor uma mobilização, que os professores também vão lá
dar a cara pra bater e não só o movimento o estudantil e os técnico-administrativos”,
Achou a proposta do Conselheiro Reinaldo interessante, mas propôs uma mobilização
um pouco mais radical, “ precisamos mobilizar ao ponto de chamar | atenção da
imprensa nacional. Se não nos ajudarmos mutuamente não adianta fazer mobilização,
porque os alunos se sentem usados como massa de manobra; está na hora de nos
unirmos, fazermos uma reflexão e darmos suporte político ao Reitor”. O Conselheiro
James Alarcão disse que, na sua opinião, existem duas questões a discutir, a financeira
e a outra é a mobilização. Em seguida parabenizou a figura do Reitor pela preocupação
na capacitação, formação, pesquisa, ensino e extensão e a liberação de verbas para que
a Universidade seja uma instituição geradora de conhecimentos. Então, propôs que
fossem adotadas políticas claras de direcionamento das receitas, devido à necessidade
de contenção dos gastos ora apresentados na Universidade. Sugeriu ainda, que a PróReitoria de Desenvolvimento Humano – PRODHU realizasse uma avaliação dos
setores que realmente apresentem uma necessidade de formação e que se tenha uma
metodologia clara para dirigir esses recursos. Quanto à questão da mobilização,
ressaltou que a Universidade precisa definir o quanto ela necessita, falou de um
quantitativo de números exatos, para que o Governo possa ter realmente o que
analisar. O Presidente do Conselho, respondendo ao Conselheiro James, lembra que “ a
Universidade possui políticas claras para gastar seus recursos, dentro da Legislação e
das Resoluções, inclusive aprovado por esse Conselho Superior”. Declarou que
concedeu “ todos os auxílios a estudantes e a pesquisadores que foram solicitados,
sobretudo no ano de 2010 e 2011, de modo que toda comunidade tem dado sua
resposta de maneira positiva”. Disse que sempre procurou investir na formação dos
alunos, dos professores e do corpo técnico dessa Universidade e nunca achou errado
autorizar os pedidos para qualificação que chegam à sua mesa. Todos os que pediram,
os tiveram, inclusive ele que é Professor e Pesquisador dessa casa. “ E também não se
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pode esquecer que essa Universidade possui seis Campi e cinco Pró-Reitorias com
orçamento próprio, e que como ordenador de despesas apenas autorizo os processos
encaminhados pelos Gestores”. Ressaltou ainda, que em conversa com os Pró-Reitores
acerca dessas questões, foi decidido que o Prof. Clébio vai convocar os Diretores pra
definir prioridades colegiadas, as necessidades de auxílios mais urgentes, pelo menos
enquanto esta cifra não aumenta. A Conselheira Rejane fez um esclarecimento,
informando que “ o objetivo geral não foi fazer uma planilha com toda exatidão que os
matem{ticos conhecem”, pediu desculpas, e disse que sua intenção foi apenas
informativa. Agradeceu os esclarecimentos e se comprometeu a elaborar uma planilha
completa e disponibilizá-la na Internet assim que estiver pronta. O Vice-Reitor solicitou
e foi autorizado para falar, discorrendo acerca das questões que foram abordadas. “ A
Universidade tem suas normas e resoluções, e absolutamente nada que se vem fazendo
aqui tem sido feito se não for | luz dessas normas”. Citou um exemplo, a partir das
palavras do Conselheiro Édel Guilherme, que colocou a autorização de auxílio a
estudantes que não foram apresentar trabalho: “esse é um direito conquistado pelos
estudantes dentro do CONSU, coma formulação da Resolução Normativa do Auxílio a
Estudante e por conquista dos estudantes, depois de plenos debates”. Lembra que “
alguns eventos não se caracterizam necessariamente como apresentação de trabalho,
então é um direito deles também solicitar para evento de capacitação. “Em um ano e
meio de gestão, não houve nenhum caso de retaliação de pedido de auxílio. Todos,
independente de que tenham votado nesta gestão ou não, que apresentaram suas
propostas | Reitoria foram apoiados dentro de nossas possibilidades”. Afirmou ainda
que não se pode dizer que não se tem utilizado critérios, sendo que a maior parte dos
recursos foram oriundos principalmente de Editais. “ Portanto, não existe política mais
clara, planejada, normatizada do que a política de Edital; através deles foram
estruturados os núcleos dessa Universidade; fomentamos a publicação, os projetos de
extensão de pesquisa; nosso critério sempre foi criai recursos. Se a demanda está
dentro da legalidade e atende os preceitos não tem porque e atende os preceitos não
tem porque ser atendido”. Conclui, afirmando que “a Universidade cresceu, criou
fôlego e para mantermos um nível de atendimento precisamos nesse momento nos replanejarmos e batermos na porta de quem cabe para pedirmos mais recursos; há
critérios e há políticas e o que esta gestão tem feito é exatamente colocando aqui, com
toda clareza, a necessidade de nos re-planejarmos para crescermos, e se crescemos é
porque foram feitas as prioridades”. O Conselheiro Melquizedeque lembra que est{ se
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desviando do foco principal que é a mobilização. O Presidente Jairo Campos encerra as
inscrições na fala do Conselheiro Evandro. O Conselheiro Evandro disse que esse é o
momento de re-planejar o aumento das despesas, já que o custeio da UNEAL é muito
pouco em relação ao custeio de outras Universidades do País. Disse que está na hora
da mobilização e propôs a criação de uma Comissão composta por quem está adepto a
isso: Reitoria, Movimentos Sindicais e o DCE para trabalhar na mobilização.” Tem que
ver a proposta de agenda de mídia, tem que existir uma campanha conjunta só para a
UNEAL, um grupo de trabalho tem que ter uma proposta clara para o financiamento
da Universidade”. O Conselheiro Alexandre disse que não se pode pensar em
orçamento se não pensar em autonomia financeira, falou das necessidades da
biblioteca; do acervo, da bibliografia básica complementar, na questão da
informatização e que muitas vezes tira do seu próprio bolso para comprar
equipamentos para a biblioteca. Acredita que é necessário fazer uma audiência pública
com o governo lá na Assembléia para falar do orçamento da UNEAL. O Conselheiro
Washington disse que o Sindicato está cheio de problemas, mas que transcendeu o seu
real papel, que é de levar as melhores condições de trabalho à categoria. Disse que em
nenhum momento o Sindicato esteve ausente e imobilizado, o Governo do Estado que
não tem cumprido o seu papel e o prazo está acabando. Concordou com a proposta do
Conselheiro Evandro em abrir uma comissão de avaliação para discutir as diversas
necessidades da UNEAL. A Universidade transcendeu os seus limites, então temos que
pensar nos seus valores, a comissão precisa ter um planejamento com valores claros,
definidos colocando na pauta a questão do concurso público para Professor Efetivo, a
discussão do PCC, a autonomia financeira e demais reivindicações. O Presidente Jairo
Campos prosseguiu dando sequência às falas dos Conselheiros: José Crisólogo, Maria
das Graças, Edmilson, Evandro, Washington e o Júnior Pinheiro. O Conselheiro
Crisólogo sugeriu que a UNEAL pressionasse a FAPEAL. “ Se conseguirmos trazer pra
UNEAL R$100.000,00(cem mil reais) por mês da FAPEAL seria um avanço muito
grande e hoje nós temos uma Diretora Presidente que é a Janesmar e acho que o
primeiro lugar que deveríamos acampar seria l{ na FAPEAL”. Também apresentou
uma reflexão de que a Universidade teria também que buscar recursos fora do
Governo do Estado, através de outros programas, projetos do MEC, da Assembléia
Legislativa dentre outros. A Conselheira Maira das Graças disse que essa questão do
orçamento é realmente uma vergonha. “ O orçamento que temos aqui anual é o mensal
da Universidade da Paraíba”; concorda com a mobilização e citou a necessidade da
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participação dos discentes, porque a quantidade de Professores é muito inferior aos
alunos, então precisamos definir uma pauta clara, séria e correr atrás em caráter de
urgência porque há oito anos não temos concurso para Professor Efetivo, e Professor
Substituto tem tempo determinado pra sair de casa e isso tem comprometido a
qualidade de nossos cursos. Conselheiro Wellyngton pede a prorrogação da reunião
por duas horas, no que foi aprovado pela plenária. O Presidente Jairo Campos disse
que pelo que entendeu da fala dos Conselheiros devem ser feitos: 1. Atos públicos para
irmos às ruas em manifestação. 2. Articulação com os Secretários Rogério Teófilo e
Setton. 3. Tirar um comissão para organização dessas mobilizações. 4. Tirar outra
comissão com a presença de administradores e contadores para construção da
autonomia financeira vendo minutas de leis, observando e aplicando-se à realidade da
UNEAL. 5. Reativar a discussão e a negociação com a frente parlamentar em defesa da
UNEAL na Assembléia Legislativa. 6. A questão da FAPEAL, proposta pelo
Conselheiro José Crisólogo. Colocou algumas questões em relação à FAPEAL, disse
que tem “percebido o interesse do Prof. Eduardo Setton e da Profª Janesmar de
começar a viabilizar algumas políticas da fatia do bolo da FAPEAL para conosco, e isso
tem ficado muito claro na fala deles, e já existe uma representante nossa que é a PróReitora Francisca, da PROPEP, e a Profª Rosana da UNCISAL que nos representam”.
Então, considera um avanço, porque tem uma pessoa com defesa clara das nossas
questões. Acredita que teremos um assento dentro das vagas do governo, das três
vagas, acredita que uma será destinada pra nós. Sugeriu ainda que a comissão a ser
criada faça uma pressão levando nosso pleito, pedindo nossa isenção com mais
participação. Prosseguiu a fala definindo os membros das duas comissões. A primeira
comissão ficou definida com sete membros do Conselho: Washington Viana, Júnior
Pinheiro, Evandro, Melquizedeque, Thiago e Ricardo do DCE, sendo os Conselheiros
Washington, Júnior e Ricardo, como Presidentes. A segunda comissão, que irá estudar
a construção de uma minuta, da viabilidade, da sustentabilidade em função da
autonomia dessa Universidade ficou definida com: Conselheira Rejane, Conselheiro
Júnior e um estudante do DCE a ser definido. As comissões foram aprovadas por
unanimidade. O Presidente Jairo Campos marcou logo a data do primeiro encontro das
discussões para o dia 4 de junho, às 15h00min, na Reitoria ou Sala dos Conselhos, como
preferirem, para a reunião da primeira comissão citada, e às 17h00min a reunião da
segunda comissão citada. O Conselheiro Édel Guilherme chegou á reunião e se dispôs
a participar das duas comissões. O Presidente Jairo Campos se despede e passa a
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Presidência do Conselho para o Vice-Reitor, Prof. Clébio. A reunião prosseguiu com a
apresentação do PCC dos Professores. O Conselheiro Washington lamentou a ausência
de alguns Conselheiros que colocaram questionamentos na reunião passada, e fez a
apresentação da proposta do PCC conforme definido em Assembléia. Citou as
questões das perdas no percentual de 30% no reajuste salarial; citou que na proposta há
a obrigatoriedade da jornada de trabalho de 40h(quarenta horas) semanais, e não mais
de 20h(vinte horas). O Presidente Clébio fez um esclarecimento, recordando quando
fez o movimento para a passagem dos professores de 20h(vinte horas) para
40h(quarenta horas), sugeriu ver o decreto governamental onde ficaria instituída a
jornada de 40h(quarenta horas) na UNEAL. O Conselheiro Marcos Pontes falou que é
bom ver esse documento porque no ano de 2004, todos os Professores eram 20h(vinte
horas) e às 40h(quarenta horas) seriam uma concessão para fazer pesquisa e extensão.
O Conselheiro Washington disse que a partir dos próximos concursos será instituído o
regime de 40h(quarenta horas), e falou da questão da mobilidade, que vão elaborar um
documento com dados e procedimentos mais claros para permitir a mobilidade.
Propôs levar esse documento à Assembléia Legislativa para transformá-lo numa lei. O
Conselheiro Reinaldo sugeriu que fosse avaliada também a questão da mudança de
níveis, que não pode ser só por tempo de serviço. O Conselheiro Washington sugeriu
que fosse avaliado na mudança de nível; os trabalhos e artigos publicados no período
de dois anos, a quantidade de aulas administradas, uma série de produção científica
definiria essa mobilidade nos níveis, sugerindo ainda que seja criada uma comissão
para avaliação desses pontos. O Conselheiro Édel Guilherme se desculpou por não ter
participado da reunião da Assembléia do Sindicato, propôs um sistema que seja mais
prático possível, onde o Professor passará por uma comissão depois de ter passado
pelas cinco classes, no nível cinco a comissão analisaria certos critérios para que ele
pudesse mudar de classe, onde um especialista poderia chegar a assistente
dependendo da sua vida acadêmica. Destacou que a UNEAL é uma Universidade
atípica, porque o quadro da UNEAL hoje, auxiliar, assistente, adjunto, titular, não foi
formado de um projeto inicial, e sim através de nossas conquistas. “Temos dezenove
titulares hoje e apenas um é Doutor, então precisamos construir um corpo de titulares
formado, para fortalecer nossa universidade”. O Presidente Clébio disse que o ponto
central do que está sendo colocado é em relação à tabela e não achou produtivo
naquele momento criar uma discussão sobre critérios, devendo se deter onde é mais
urgente para a negociação que está em curso com o governo. O Conselheiro
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Washington leu um documento que dizia que o Sindicato Docente da UNEAL convoca
os Professores para uma Assembléia Geral, a realizar-se na sala do CONSU, em
Arapiraca às 15h30min no dia 17 de maio de 2012, com a seguinte pauta: discussão e
aprovação do Plano de Cargo e Carreira da categoria; “tivemos apenas quinze
Professores presentes”. Disse ainda que o Sindicato tem autonomia e independência
para discutir a questão política fora do CONSU. O Conselheiro Reinaldo disse que é
Conselheiro e que não concorda. O Presidente Clébio destacou que os Conselheiros
deveriam se restringir ao que é competente ao CONSU, e que não é competência desse
Conselho fazer ou desfazer o que o Sindicato produziu em Assembléia. O Conselheiro
Édel Guilherme disse que só estava fazendo sua colocação. O Presidente Clébio
informa ao Conselheiro Édel que sua colocação foge do objeto que está em pauta,
porque não é da competência dos Conselheiros autorizarem ou não autorizar a
Assembléia do Sindicato, mas se ele quiser fazer uma nota de repúdio que coloque em
público sua opinião. O Conselheiro Édel Guilherme disse que tem o direito de se
defender. O Conselheiro Reinaldo disse que não está querendo modificar as decisões
tomadas no Sindicato e que estas questões foram levantadas no Conselho anterior. O
Conselho Reinaldo disse que não concorda com essa progressão de classe por tempo de
serviço, por outro lado, vê nessa progressão de nível uma exigência de tempo muito
alta, e acha que o Professor não deve esperar dez anos para aumentar quinhentos reais,
sendo essa exigência de dois anos “ muito pesada”, sugerindo que o Sindicato revisse a
quantidade de anos para um ano

com essa variação de nível. Às treze horas, o

Presidente Clébio encerrou o debate propondo um intervalo para o almoço, no que foi
aprovado por todos. Às quatorze horas e vinte e dois minutos a reunião recomeça. A
Conselheira Rejane justifica a ausência do Conselheiro Luiz Geraldo, informando que
este estava participando de um evento da PROGRAD e não teve como vir para a
reunião. O Presidente Clébio fez um esclarecimento, de que esse Conselho está
debatendo um documento do Sindicato dos Professores, não está em questão aqui a
possibilidade de deliberar sobre esse documento, o Sindicato vai trazer o documento
para apreciação do Conselho no sentido de encaminhar depois à Reitoria as sugestões
feitas pelo Conselho, o que não impede que os Conselheiros dêem o seu ponto de vista.
O Conselheiro Evandro disse que é necessário decidir o que a Universidade manterá a
proposta de plano de cargos e carreiras. Propôs dar moção de apoio às deliberações do
Sindicato das categorias no que diz respeito ao Plano de Cargos e Salários. A
Conselheira Maria das Graças disse que concorda com a proposta do Sindicato em
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relação à mudança de classe. A mudança de classe por titulação,, para ser Adjunto tem
que ser Doutor, para ser Assistente tem que ser Mestre e para ser Auxiliar, tem que ser
Especialista. O Conselheiro Édel Guilherme disse que a categoria de titular está
enfraquecida e temos que fortalecê-la. O Conselheiro Reinaldo acredita na
possibilidade da UNEAL se fortalecer passo a passo, e que a mudança de classe deve
ser feita por titulação e a mudança de nível seja alterada para um ano. O Presidente
Clébio disse que na sua concepção o CONSU não pode definir e interferir na categoria,
que não compete ao CONSU alterar a deliberação do Sindicato em Assembléia, “para a
gente colocar isso em votação tem que ter clareza se é pertinente ou não ao CONSU
votar isso”, acha que o CONSU não tem o poder definidor desses critérios, a não ser
que a categoria se reúna em Assembléia e diga que o CONSU tem competência e a
coloque na lei. O Conselheiro Júnior acha que para se dar poder de decisão para a
categoria ficaria o entendimento que essa deliberação anterior seria após a aprovação
do Sindicato da categoria. O Presidente Clébio disse que a proposta do Conselheiro
Evandro contempla o que o Conselheiro Júnior propôs, de que o CONSU assuma
apenas o papel de respaldar a proposta do Sindicato. O Sindicato, com sua autonomia,
apresenta a sua proposta e o Conselho simplesmente faz a moção de apoio
respaldando a proposta. O Conselheiro Júnior fala que já existe a moção e que os
técnicos se reuniram e entenderam que não era uma moção que estava sendo discutida
ali, argumenta também que o PCC dos técnicos já foi inclusive aprovado pelo CONSU
e que se o debate é aberto não é para ter moção de apoio, mas pra ter essa proposta
como proposta da Universidade, “j{ temos um apoio tácito, agora queremos que a
proposta seja incorporada pela Instituição”. O Conselheiro Washington sugeriu que o
Sindicato definisse seus critérios de ascensão acatando a sugestão dos Conselheiros e
que retomassem na próxima semana com as considerações finais para acabar num
elemento consensual. O Presidente Clébio disse que gostaria de ouvir a opinião do
Conselheiro Evandro. O Conselheiro Evandro indagou se o que estão conversando é
sobre a proposta do Sindicato ou se é sobre a proposta da Universidade para o Plano
de Cargo e Salários. Disse ainda que não vai interferir na autonomia de nenhuma
categoria, porque não há de ter dois pesos e duas medidas. O Presidente Clébio disse
que entendeu que o papel do Conselho não é deliberativo e sim de apreciação e
manifestação de apoio à proposta que está sendo construída pelo Sindicato. Entendeuse que o CONSU não tem poder para deliberar sobre isso, porque até então não ficou
definido que o CONSU é quem daria a palavra final sobre o que é a política de PCC da
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Universidade, a categoria está discutindo e avaliando com o CONSU, mas a palavra
final é da categoria. O Conselheiro Washington disse que o Sindicato tem trabalhado
dentro do limite, com as relações mais democráticas possíveis com o CONSU e com a
Universidade e a intenção foi de democratizar mais ainda essas ações, para ver um
projeto da categoria. Disse que é preciso harmonizar porque os interesses da
Universidade são também os interesses da categoria. Chamou a categoria para uma
nova discussão. O Conselheiro Reinaldo disse que está havendo uma falta de
comunicação. O Conselheiro Evandro opinou pela moção de apoio sem que haja
discussão nenhuma, tem que respeitar a autonomia. O Presidente Clébio pergunta ao
Conselheiro Washington se esclarecido da forma como ele colocou, se ele concorda em
retirar a apresentação da proposta da categoria para apreciação do CONSU ou
concorda que continue o debate no sentido desse Conselho fazer suas sugestões e
apreciadas pela categoria e deliberadas em Assembleia. O Conselheiro Washington
disse que o Conselheiro Evandro chegou agora e que em nenhum momento o Sindicato
criou algum tipo de briga de poder paralelo, “o Sindicato sempre trabalhou no sentido
de fortalecer a Universidade; Acho que é uma questão de respeitabilidade ao que está
aí”. O Presidente Clébio disse que não impede que esse Conselho respalde esse
resultado final da Assembléia no Sindicato. Pede que os Conselheiros só falem se o
mérito do que vão falar se ativer ao encaminhamento do que está sendo dado. O
Conselheiro Rafael colocou que o espírito democrático do Conselheiro Washington é
de respeitar uma decisão colegiada pelo Sindicato, ele está falando de uma proposta de
encaminhamento do Sindicato. “A proposta que est{ sendo levada aqui não é se vai ser
discutido ou não no Conselho, é o potencial político do Conselho de alterar a proposta
do Sindicato, aí o Conselho é autônomo para fazer isso”. O Conselheiro Wellyngton
sugeriu que seja aprovado o que o Conselheiro Washington sugeriu, e acha que não é
necessário se retirar a proposta, por uma questão de princípios não seria mais a
proposta do Sindicato, seria uma proposta a partir do modelo apresentado pelo
Sindicato. O Presidente Clébio disse que uma vez que esse Conselho decidir, o
Sindicato não tem mais poder de desfazer, ressaltando que as lideranças de Sindicato
têm que se definir se quer mesmo continuar o processo com esse entendimento, ou
não, para poder dar encaminhamento aos trabalhos. O Conselheiro Wellyngton
perguntou qual é a proposta que vai ser encaminhada para o Estado: “ser{ a proposta
do Sindicato ou ela vai surgir da Reitoria?”. O Presidente Clébio respondeu que a
proposta que vai ao Palácio é a proposta do Sindicato respaldada pelo CONSU, e
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sugeriu que encerrasse o debate porque essa questão já está esclarecida e cabe agora as
suas lideranças colocarem o seu ponto de vista. O Conselheiro Júnior disse que o que
está em questão é o PCC dos Professores e não o dos Técnicos. O Conselheiro
Washington parabenizou o debate e disse que a Universidade está melhorando suas
relações democráticas, apesar das divergências de opiniões. Retirou a proposta e
marcou uma nova reunião, marcada para quarta-feira, dia 06 de junho, para esclarecer
essas questões do PCC. O Presidente Clébio disse que é preciso respeitar a autonomia
do Sindicato e que não há sentido de continuar a discussão. Encerra o ponto de pauta e
pede uma colaboração financeira em caráter de urgência, para que sejam
confeccionadas as faixas e cartazes para o processo de mobilização, deliberado pelos
estudantes. Ressaltou ainda que a reunião tinha três pontos de pauta, mas que por falta
de tempo para abordar o terceiro ponto, que é a continuação das deliberações acerca
das propostas sugeridas pelo FORUNIV, é matéria para muito tempo. Então decidiu
adiar o ponto de pauta, e também fez uma colocação da Conselheira Betânia sobre a
composição do CURA, que prevê que um doa membros do CURA seja um membro
desse Conselho e fez entre os presentes uma votação para escolha de um candidato.
Ficou definido o Conselheiro Crisólogo como titular e o Conselheiro Édel Guilherme
como suplente, aprovado por unanimidade. O Presidente Clébio sugeriu definir a data
da próxima sessão. O Conselheiro Wellyngton disse que estão na iminência de mais
algumas avaliações de curso, por isso a urgência de garantir a deliberação de três
pontos na pauta da próxima sessão: CPA, CEP, Sibi. Então sugeriu uma proposta para
a próxima sessão, que será ordinária, que colocasse nessa ordem os três órgãos para
deliberar e aprovar e quanto antes. O Presidente Clébio perguntou se não é melhor
chamar uma Reunião Extraordinária. O Conselheiro Wellyngton lembrou que nesse
mês já era pra ter ocorrido uma ordinária e que não foi convocada. O Presidente
Clébio, por fim, concordando, questionou a plenária, que decidiu a data da próxima
Sessão Ordinária, que ficou marcada para o dia vinte de junho. Nada mais havendo a
tratar agradeceu a colaboração de todos e parabenizou o Conselho pelas
demonstrações de maturidade, sobriedade e respeito aos processos democráticos. Para
constar, eu, Wenderlânia Lima Lopes, Secretária Executiva da Reitoria, lavrei a
presente Ata que, após aprovada será assinada por mim, pelo Presidente desse
Conselho Prof. Me. Jairo José Campos da Costa e demais Conselheiros.
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Prof. M.Sc. Jairo José Campos da Costa
Presidente do CONSU

Wenderlânia Lima Lopes
Secretária Executiva da Reitoria
CONSELHEIROS:
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