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ATA 004/2012
Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, reuniu-se o Conselho
Superior, na Sala dos Conselhos, na Reitoria da UNEAL, na cidade de Arapiraca,
às 9h, presidida a sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente
deste Conselho. Estando presentes os Conselheiros Titulares: ANTÔNIO JOSÉ
RODRIGUES XAVIER, REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA
FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO MARCOS PONTES DE MOURA,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE MELO
ARAGÃO, JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES SILVA, MARIA BETÂNIA ROCHA DE
OLIVEIRA, REINALDO SOUSA, ROBERTO CÉSAR ALVES CORREIA, LUIZ
GERALDO RODRIGUES DE GUSMÃO, EDEL GUILHERME SILVA PONTES,
MARIA MARGARETE DE PAIVA SILVA, ADRIANA ROCELY VIANA DA
ROCHA, CRISTINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RENAN ROCHA DA
SILVA, WASHINGTON VIANA ALVES, JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO,
FABIANA JANUÁRIO SANTOS, HELENA VIEIRA DE ANDRADE, DIOGO
ÁLVARO CORREIA LAURINDO DE CERQUEIRA, RENATA FERREIRA DA
SILVA, JOSÉ HENRIQUE SANTOS TAVARES, IVAN EUCLIDES DA SILVA
JÚNIOR, ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA,
MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO, JAMES EDWIN ALARCÃO. E os
conselheiros suplentes: JOSÉ ADELSON LOPES PEIXOTO, EMELY TAVARES
DOS SANTOS, THIAGO DA SILVA CLARO, ROMÁRIO MACHADO
CAVALCANTE. Conforme convocação, às nove horas foi feita verificação do
quórum pelo Presidente do Conselho Superior, Jairo José Campos da Costa, e
constatada sua inexistência o presidente declarou suspensa a sessão por meia
hora; decorrido o tempo regimental de trinta minutos e feita uma nova contagem,
foi constatado o quórum e o presidente declarou aberta a sessão com a leitura da
ata de vinte e cinco de abril do ano de dois mil e doze. Após a leitura, algumas
modificações foram sugeridas e, em seguida, a ata foi aprovada por unanimidade.
O Presidente deu início aos informes: Convida todos os conselheiros a prestigiar o
I Congresso Afro-Brasileiro da Uneal, a ser realizado do dia 16 a 18 de maio, em
Arapiraca. O Congresso faz parte do Projeto Xangô Rezado Alto. A conselheira
Betânia fala sobre a eleição do CURA. Explica que foram inscritos apenas três
candidatos para o Campus I. O único que não houve inscritos foi o Campus II. A
eleição será dia 17 de junho. O conselheiro Wellyngton informa que em relação à
1

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
CONSELHO SUPERIOR - CONSU
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2012

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

CPA, está sendo deflagrada a eleição com duas vagas para representação
estudantil. O conselheiro Marcos informa sobre a III Semana de Extensão, a ser
realizada do dia 22 a 25 de maio, em Arapiraca. A conselheira Margarete informa
que a verba destinada à continuidade do PROLIND foi depositada e agora está em
processo de licitação para transporte, alimentação e hospedagem. A conselheira
Andreia pergunta se na semana de extensão haverá aula. O conselheiro Henrique
informa sobre o Encontro Regional de Linguística, a ser realizado do dia 24 a 25 de
maio, no Campus IV, em São Miguel dos Campos. A conselheira Francisca
Oliveira informa que os trabalhos de implantação de mestrado irão funcionar na
parte interna, já que se trata da construção. A PROPEP está realizando a
construção de ementa, a parte mais estrutural. O conselheiro Renan fala sobre a
entrevista que concedeu a TV Pajuçara e que foi tratada sobre a reforma da Escola
Costa Rego. No qual o governo prometeu terminar em três meses, mas pelo visto
irá demorar muito mais. O presidente, professor Jairo, pede aos conselheiros mais
um minuto de informes. O pedido foi concedido. O presidente, professor Jairo,
explica sobre o que é o Projeto Xangô Rezado Alto. Relembra a apresentação da
Companhia de Balé Maria Emília Clark que ocorreu no Centro de Convenções, em
Maceió, onde o espetáculo foi todo criado em cima da temática da religião de
matriz africana e no mesmo dia ocorreu o lançamento da Revista Graciliano,
editada pela Impressa Oficial. Lançamos a cartilha. Informa que amanhã haverá a
abertura de uma exposição do Memorial da Mulher sobre a História Negra em
Alagoas. Fala que esteve na FINEP com a conselheira Francisca Oliveira e todos
os convênios estão sendo executados ou estão na eminência de ser executados.
Informa que, no Diário Oficial de hoje, foi liberada a sua ausência do país. Estará
viajando com a professora Rosangela, reitora da Uncisal, no período de 3 a 23 de
junho; serão dez dias na Bélgica e dez dias na Alemanha. Avisa que o DCE
solicitou que fosse feito a posse simbólica dos conselheiros. O presidente,
professor Jairo, faz a posse simbólica dos novos conselheiros e depois passa a fala
ao representante do DCE. O discente Ricardo, representante do DCE agradece a
reitoria, ao Inaldo que será o representante do DCE no Consu e aos professores
Odilon e Maria Helena. Explica que o DCE foi eleito com os votos dos alunos,
através de suas propostas. O presidente, professor Jairo passa a fala ao
conselheiro Júnior para explanar o ponto de pauta. O conselheiro Júnior
parabeniza a presença dos técnicos. Faz a leitura do Plano de Cargos e Carreira e
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depois o explica. Ressaltando, ainda, a preocupação com a evasão dos técnicos. O
conselheiro Washington explica que no art. 40 tem a questão do embasamento
horizontal e vertical, e em relação a horizontal leva em consideração o tempo de
serviço. Há uma lei estadual que já garante a questão do tempo de serviço em
termo de remuneração. “Eles estão deixando essa lei de lado e colocando uma lei
especifica na elaboração do PCC.” Outra questão é em relação à tabela quando se
trata dos 36 anos. É interessante verificar o tempo necessário para se aposentar. O
conselheiro José Carlos explica que em relação ao art. 1º, não observa nenhum
problema. Já em relação ao art. 5º, mais precisamente quando se trata da definição
dos níveis. Quando fala das classes de acordo com a formação escolar, o nível
técnico é nível médio. Não existe diferenciação. Pede que seja complementado o
art. 24. “No art. 33 é só juntar os incisos já que só mudam as classes e no art. 35 não
entendo quando foi colocada a questão dos subsídios em relação ao ensino
superior.” O conselheiro Renan propõe que coloque cargos para os secretários de
curso no PCC. O conselheiro Melque Zedeque parabeniza a equipe que elaborou
o PCC. Fica contemplado com algumas falas do conselheiro José Carlos. O
conselheiro Alexandre fica contemplado na fala de Melque Zedeque. “A
preocupação é em relação ao que o conselheiro José Carlos falou.” Parabeniza a
elaboração. O conselheiro Wellyngton fala que ficou em dúvida no art. 33 e
pergunta como ele vai funcionar. Lembrando que hoje os servidores recebem
como quarenta horas e trabalham apenas trinta. O conselheiro José Carlos
concorda com o conselheiro Wellyngton quando diz que é preciso criar
parâmetros. O presidente, professor Jairo diz que falaram, mas que não foram
apresentadas propostas ainda. O conselheiro Júnior faz alguns esclarecimentos.
Explica ao conselheiro Washington sobre a questão do tempo de serviço. “Para o
homem são 35 anos e a mulher são 30 anos para aposentadoria.” Quanto à
colocação do conselheiro José Carlos, o edital do concurso exige essa formação. O
conselheiro José Carlos expõe que em relação à questão do nível médio, o técnico
não pode sair na frente de quem tem nível médio. “O nível médio equivale apenas
em nível de escolaridade.” Explica a diferença entre nível médio e nível técnico. O
conselheiro Júnior explica que os servidores são enquadrados em outra lei, a de
número 6.252/01 (seis mil duzentos e cinquenta e dois de dois mil e um). O
conselheiro José Carlos explica que na administração pública quando se fala que
são dois níveis abaixo, são abaixo mesmo. Propõe que o art. 44 antecipe e passe a
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ser art. 40 e o art. 40 passe para art. 44. O conselheiro Wellyngton propõe duas
horas de prorrogação, o que é aprovado pelos presentes. O presidente, professor
Jairo explica que o PCC é uma lei do Estado. E que precisa ser votado na
Assembleia Legislativa. É necessário construir uma minuta de lei que contemple
essas reivindicações. O conselheiro Melque Zedeque fala que os sindicatos são
autônomos para discutir suas propostas. “Não deveria ser modificado no CONSU
o que já foi discutida em reunião com o sindicato.” O conselheiro Alexandre fala
que é a favor do que o conselheiro José Carlos falou. “O professor José Carlos só
está contribuindo. Esse é o meu entendimento.” O conselheiro Washington
considera o âmbito das representações de classe. O papel do Conselho é a
contribuição desses conselheiros em melhorar. Criar essa força política e fortificar
isso tudo. O conselheiro Renan fala que “as leis são feitas para serem derrubadas.
Essa Universidade é de luta”. O conselheiro Júnior fala que o jurídico pediu que
fossem corrigidas algumas coisas. Concorda com o conselheiro Alexandre.
Agradece aos conselheiros. O presidente, professor Jairo fala do salário defasado
dos servidores. “Muitas vezes passo cinco horas no gabinete para acrescentar um
servidor na lista de aprovados.” Temos trabalhado para dar o máximo de
celeridade. “Nós recebemos R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) por mês. É
preciso construir uma pauta de mobilização.” O conselheiro Reinaldo explica o
que o conselheiro Melque Zedeque quis dizer em relação à autonomia do
sindicato. “O que o conselheiro Melque Zedeque coloca é uma preocupação
válida, é de que uma vez que está aqui, já que veio se discute. Agora, deveria ter
vindo? Já que o PCC não está unificado são professores e alunos votando no PCC
dos servidores. A fala dele pode não ter ficado clara. Se o sindicato deliberou e o
Conselho não pode modificar. Dessa forma, estamos passando por cima do
sindicato.” O presidente, professor Jairo diz que mesmo sendo ano eleitoral não
será interrompido, porque são eleições municipais. O conselheiro José Carlos fala
que quando o Conselho se propõe a discutir tem que verificar se é acatado no
geral ou não. “A lei pode alterar outra lei. O conselheiro Reinaldo está
completamente correto em sua fala. Se o sindicato entender que as questões aqui
observadas ferem, é só fazer uma análise e retirar ou não.” O conselheiro James
fala do orgulho que está em integrar este Conselho; fala sobre o que Renan disse;
ressalta a fala do prof. Jairo; concorda com o conselheiro Reinaldo; e que, se não
for pertinente ao sindicato que ele retire. A conselheira Graciene, suplente do
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conselheiro James, fala da reunião junto ao Júnior. “Nós queremos sim a
aprovação desse Conselho. Nós queremos o respaldo político do Conselho
Superior Universitário.” O conselheiro Edel Guilherme deseja boas-vindas aos
novos conselheiros. Parabeniza a equipe do sindicato dos técnicos pelo excelente
trabalho; as colocações do conselheiro José Carlos são muito pertinentes. Solicita
que sejam discutidas na categoria e tragam a proposta para o Conselho em forma
de minuta. Pede que sejam encaminhados para os conselheiros os documentos que
serão discutidos na assembleia. Parabeniza o professor Reinaldo e também, o
professor Jairo pela disposição em seus trabalhos. “Eu não imagino como a gestão
da professora Ana Cristina suportou com R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).
Quando o professor Dácio era reitor foi no período que aumentou para R$
205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)”. O conselheiro Júnior explica que
conversou com os servidores e conselheiros para discutir. O presidente, professor
Jairo, necessitou retirar-se do recinto, passando a presidência da sessão ao PróReitor de Graduação. O conselheiro Júnior fala das propostas de inclusão. No art.
19 retirar o nível técnico e elevar o doutorado em todas as categorias. Sairia os
itens I – classe A e os níveis III e V quando se trata de dois diplomas de nível
superior. O presidente, professor Antônio Xavier pede certa disciplina. O
conselheiro Luiz Geraldo fez algumas colocações. “Será que não seria um
momento do sindicato levar para alterar e depois voltar para o Conselho?” O
conselheiro José Carlos explica que o Júnior deve fazer é a inclusão de alguns
pontos e não redigir o texto todo. “A questão é se aceita ou não esse ponto para
votação.” O conselheiro Edel Guilherme pede que faça uma única votação, uma
votação em bloco. O conselheiro José Carlos explica que a votação é no bloco do
art. 19 e depois avançar até os outros. O conselheiro Edel Guilherme sugere que
seja votado em bloco no documento todo. O conselheiro José Carlos explica que o
art. 33 trata da carga horária da Universidade. “Já em relação ao art. 35 a minha
dúvida é se cabe ou não ao CONSU competência para discutir sobre aumento
salarial. O art. 40 já foi corrigido. Se todo mundo entender dessa forma foi
esclarecido, concordo na votação em bloco. O conselheiro Washington fez um
esclarecimento e queria fazer uma proposta. A proposta é que no ato da
aposentadoria por tempo integral, ela seja deslocada automaticamente para a
última carreira da classe.” A votação foi realizada em bloco e aprovada por
unanimidade. O conselheiro Washington avisa que o sindicato dos professores da
5
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UNEAL de forma extraordinária convoca todos para a Assembleia Geral, na
próxima quinta-feira, as 15h30, para discutir sobre o PCC dos professores. O
presidente, professor Antônio Xavier passa a palavra para o conselheiro Luiz
Geraldo. O conselheiro Luiz Geraldo fala do processo do PROESP em relação à
oferta de quatro mil vagas. O conselheiro José Carlos pergunta se tem algum
parecer da PROGRAD se tem capacidade técnica para essa oferta. O presidente,
professor Antônio Xavier passa a presidência do Conselho ao conselheiro Jairo,
que retornou ao recinto. O conselheiro Antônio Xavier explica que abriram o
processo como comitê. A conselheira Andreia solicita esclarecimento da previsão
da data do vestibular. O conselheiro Antônio Xavier disse que não pode decidir
datas sem a orientação do Conselho. É necessário deixar aprovadas as quatro mil
vagas. A conselheira Andreia pergunta sobre os servidores que desejam trabalhar
e ainda não houve reunião. O conselheiro Antônio Xavier explica que a primeira
oferta será para os efetivos. O presidente, professor Jairo explica que a contratação
será realizada depois das matrículas. O conselheiro Antônio Xavier diz que a
professora Maria Brito começou a fazer o cadastramento de professores. O
presidente, professor Jairo diz que o processo não chegou a tempo para enviar
para as câmaras. O conselheiro Edel Guilherme explica que não é contra que
sejam abertas as vagas para o sertão, mas que deveria ter entrado no início da
reunião. “Sou a favor, mas vamos fazer a coisa de uma forma correta. Falta o
parecer da Câmara.” O conselheiro Marcos é a favor, mas é preciso seguir os
trâmites. “Sou presidente dessa Câmara e o processo não passou por lá”. O
conselheiro Washington propõe que retire esse processo. O conselheiro Reinaldo
explica que o que está sendo pedido é apenas outro vestibular para suprir a
demanda. A conselheira Margarete diz que é a favor do novo vestibular. O
conselheiro José Carlos diz que tinha entendido que era criação de quatro mil
vagas, mas agora é que entendeu que é recolocar as quatro mil vagas. O
conselheiro Antônio Xavier agradece aos conselheiros Reinaldo e José Carlos que
o ajudarão a explicar aos demais conselheiros a situação posta. O presidente,
professor Jairo explica que o motivo que mais incomodou a plenária foi o processo
ter vindo sem passar pela Câmara. O conselheiro Antônio Xavier pede desculpas
por não ter aberto o processo antes. “Eu pensei que fosse contar com o apoio
político.” O presidente, professor Jairo explica as duas propostas. A primeira é
aprovar a recolocação das quatro mil vagas e a segunda será devolver o processo a
6
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câmara para anexar o parecer. Em votação, a proposta da recolocação das quatro
mil vagas foi aprovada por maioria. Nada mais havendo a tratar o presidente deu
por encerrada à sessão e foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Ana
Claúdia Silva de Oliveira Rocha, Secretária do CONSU/UNEAL, pelo presidente
do CONSU/UNEAL, Reitor Prof. Msc Jairo José Campos da Costa e demais
conselheiros presentes.

Jairo José Campos da Costa
Presidente do CONSU

Ana Claúdia Silva de Oliveira Rocha
Secretária do CONSU

CONSELHEIROS:
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