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ATA 007/2012
Aos dezenove dias do mês de julho 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 9h00min, presidida a sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA
COSTA, Presidente deste Conselho. Estando presentes os Conselheiros Titulares:
MARY SELMA RAMALHO, REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA
FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO MARCOS PONTES DE MOURA,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES
SILVA, MÁRIO DINIZ AGRA, MARIA BETÂNIA ROCHA DE OLIVEIRA,
REINALDO SOUSA, LUIZ GERALDO RODRIGUES DE GUSMÃO, EDEL
GUILHERME SILVA PONTES, MARIA MARGARETE DE PAIVA SILVA,
ANTÔNIO ALFREDO TELES DE CARVALHO, RENAN ROCHA DA SILVA,
JOSÉ INALDO VALÕES, JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO, JOSÉ HENRIQUE
SANTOS TAVARES, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, MÁRCIA JANAÍNA
LIMA DE SOUZA, MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO, JAMES EDWIN
ALARCÃO. E os conselheiros suplentes: ROBERTO SILVA DE SOUZA, EMELY
TAVARES DOS SANTOS, DANIEL ALVES DOS SANTOS, THIAGO DA SILVA
CLARO, SÉRGIO FERREIRA LIMA. 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 sete de junho do ano de dois mil e doze; ao final da leitura,
perguntou aos Conselheiros se teriam alguma correção a ser realizada, e como
ninguém se pronunciou, a ata foi submetida à aprovação, sendo aprovada por
unanimidade. Com o início dos informes, o Presidente do Conselho exibiu uma
apresentação em DVD, sobre a ABRUEM, relatando sua viagem à Alemanha e à
Bélgica e destacando que duas Universidades dos dois países estão de portas
abertas para todas as Universidades afiliadas à ABRUEM e que existe um
convênio guarda-chuva para todas elas, inclusive para a UNEAL. Destacou que,
para haver intercâmbio, seria necessária a articulação dos Professores da UNEAL
com os Professores dessas universidades, para a materialização do processo de
intercâmbio. Falou sobre o Programa Ciências Sem Fronteiras, e que está sendo
elaborado, pelas Professoras Francisca Oliveira e Aldenir, da PROPEP, um manual
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para distribuir para os alunos de todos os Campi sobre as áreas de interesse do
Programa, explicando a importância do conhecimento da língua estrangeira,
privilegiando as áreas de Engenharia, Química, Saúde, Física, Biologia e
Matemática. Informa que o vídeo que estava exibindo era um filme institucional
com a apresentação de todas as Universidades conveniadas à ABRUEM; informa,
ainda, da necessidade do aperfeiçoamento da língua estrangeira entre os alunos
dos cursos da UNEAL, que pleiteiam concorrer ao programa. O Presidente do
Conselho informa que esteve no Gabinete Civil do Governador com o Secretário
Álvaro Machado, realizando um check-list das demandas da UNEAL que foram
prometidas pelo Governador em audiência, que foi colocado na pauta o Concurso
para Professor Substituto aberto desde fevereiro desse ano e o processo ainda
encontra-se em tramitação, falou ao Secretário sobre os sérios problemas que isso
acarretará, pois as aulas do segundo semestre irão começar sem Professores. Falou
que tem se esforçado bastante diante dessa lentidão, mas não tem conseguido
avanços, citou o aumento de custeio da UNEAL de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco
mil reais) para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no mínimo, e que mostrou a
relação das despesas fixas da Instituição e com isso pressionou o governo de
alguma forma para agilizar esses processos. Encerrou as suas palavras,
prosseguindo a sessão de informes. A Conselheira Márcia Janaína informa das
dificuldades e carências do Sistema de Bibliotecas - SIBI e, em seguida, apresenta
carta-renúncia da função de Coordenadora do SIBI, e pediu que publicassem no
D.O.E. sua destituição, bem como as justificativas colocadas. Em seguida, o
Conselheiro Alfredo informou que os alunos do Núcleo Josué de Castro irão
participar do Encontro Nacional de Geografia em Belo Horizonte-MG. O
Conselheiro Evandro falou da violência em Alagoas e os índices alarmantes, e ele
entende que a UNEAL tem que estudar e propor soluções para essa questão, falou
ainda que saiu sua nomeação no D.O.E. para Gerente de Estatística de Análise
Criminal da Polícia Civil e que estava tentando articular os professores para
inserir a universidade para a formação de núcleos de pesquisa e propor soluções
na violência do Estado de Alagoas. O Conselheiro Reinaldo agradeceu os
investimentos na participação dos estudos em eventos e justificou a ausência de
Adriana Rocely por questões pessoais. O Conselheiro Alexandre disse que foi
pego de surpresa pela notícia da companheira Márcia Janaína, mas que está
solidário a ela quanto às más condições de trabalho. O Presidente do Conselho
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pergunta ao Conselheiro Luiz Geraldo como anda a contratação dos servidores
que irão trabalhar no PROESP. O Conselheiro Luiz Geraldo informou que
escolheu dez secretárias de cursos, e que o apoio administrativo são da PROGRAD
e demais divididos pelas Diretorias de Campus, necessitando, portanto, de trinta
servidores para atuarem no PROESP. O Conselheiro Marcos Pontes falou sobre a
moção de apoio discutida na sessão passada para o comando de greve em Brasília.
Fez a leitura da moção e em seguida foi aprovada por unanimidade. O
Conselheiro Wellyngton justifica a ausência da Conselheira Maria das Graças
Correia Gomes e seu suplente, Conselheiro Lenivaldo Manoel de Melo, que não
puderam comparecer à reunião; solicitou, ainda, que todas as atas estejam prontas
em até 72h e que sejam encaminhadas para o e-mail de todos os Conselheiros. A
Conselheira Margarete falou sobre a seleção interna do PIBID do Campus III que
foi encerrado, disse que teve pregão do PROLIND (hospedagem e alimentação),
mas foram “desertas” as duas tentativas para hospedagem; falou ainda sobre a
Semana de Letras e convidou a todos para participarem. O Conselheiro José
Crisólogo fez um convite aos Conselheiros para participarem do ENCULT, a se
realizar no Campus II. O Presidente do Conselho leu os pontos de pauta, que foi
aprovada pelos presentes. Em seguida, passou a Presidência do Conselho para
Conselheira Francisca Oliveira, para que pudesse proceder à apresentação do
PDI; fez a apresentação, agradecendo o empenho dos Diretores e Pró-Reitores que
dedicaram tempo a esse trabalho, destacando o trabalho do Prof. Paulo Felisberto,
redator do PDI. Após a apresentação, iniciaram-se as discussões; a Conselheira
Mary Selma questionou sobre a apresentação do PROLIND e as informações que
estariam faltando, e sugeriu que analisassem a construção do PDI, se ela está
pautada nas normas do Conselho Estadual de Educação. O Conselheiro Evandro
pediu esclarecimento sobre o PROESP, perguntou como ele está previsto no PDI.
O conselheiro Jairo Campos explicou que o PROESP trata-se de um programaconvênio com órgãos públicos e prefeituras. A Conselheira Margareth disse que
foi convocada para participar da elaboração do PDI no Campus III e reclamou
dizendo que o tempo era pouco, falou sobre o comentário da Conselheira Mary
Selma e entendeu que toda prospecção deveria ser mais detalhada de forma
textual para que se ajuste com mais facilidade e o PDI fique bem estruturado. O
Conselheiro Renan Rocha reclama que muitas pessoas não aparecem para as
reuniões. A Conselheira Mary Selma questionou se para a elaboração final do PDI
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foi considerada uma leitura do anterior. O Conselheiro Edel Guilherme
parabenizou o trabalho do Prof. Paulo Felisberto que esteve em todos os Campi,
disse que o PDI é peça fundamental para o credenciamento e crescimento da
UNEAL. O Conselheiro Marcos Pontes destacou que não houve participação da
comunidade acadêmica e sugeriu um debate mais amplo. O Conselheiro Mário
Agra rebateu as palavras do Conselheiro Marcos Pontes, de que houve
comunicação, pois recebeu e-mail da comissão e a convocação também estava na
página da UNEAL. Neste momento, a Conselheira Francisca Oliveira necessitou
ausentar-se e, respeitando-se o regimento interno do Conselho, passou a
Presidência ao Conselheiro Wellyngton. O Presidente Wellyngton propôs votação
do PDI. O PDI foi aprovado por maioria, registrando-se apenas voto contrário do
Conselheiro Marcos Pontes. Devido o adiantado da hora, o Presidente sugeriu
uma pausa para o almoço, com retorno às 13h30min, sendo aprovado pela
plenária. Com o retorno, a reunião foi reiniciada às 13h30min, sob a Presidência do
Conselheiro Jairo Campos, que fez uma leitura do parecer da Câmara de
Legislação e Normas do Processo nº 4104-1238-2012, que trata da Minuta do
Regimento Interno da Editora da UNEAL – EDUNEAL, para apreciação do
CONSU; a Câmara declarou-se favorável ao deferimento da Minuta desse
Regimento, desde que “justificadas ou alteradas as recomendações supracitadas, o
que poderá ser feito durante a plenária do Conselho Superior”. O Conselheiro
Roberto Souza informou que fez umas alterações na proposta de minuta e
encaminhou à Coordenação Jurídica – CJUR; e, a pedido do Presidente Jairo
Campos procedeu à apresentação geral da proposta aos Conselheiros. A
Conselheira Mary Selma questionou sobre a publicação da política editorial. O
Conselheiro Alfredo parabeniza o trabalho do Conselheiro Roberto Souza. O
Conselheiro Wellyngton propôs a votação do parecer da CLN ao invés de ler a
minuta completa, sendo acatada pela plenária. O parecer da CLN foi lido
integralmente e, em seguida, o Presidente Jairo Campos colocou em votação a
proposta de criação da Editora, com a aprovação do Regimento Interno da
EDUNEAL, nos termos do parecer da CLN. A proposta foi APROVADA por
unanimidade. O Presidente Jairo Campos passou a presidência do conselho para o
Conselheiro Wellyngton, enquanto apresentava a proposta de resolução que cria o
Programa de Bolsa de Incentivo à Docência (PBID) da UNEAL e dá outras
providências (Processo n.º 4104-1423/2012). O Presidente Wellyngton, como
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membro da CLN, informou que não foi possível a CLN avaliar a proposta, mas
disse que acompanha o parecer da CJUR, visto que os membros da Câmara de
Legislação e Normas leram o processo e concordaram em seguir o parecer da
CJUR. O Conselheiro Edel Guilherme sugeriu que os professores sejam induzidos
a se comprometer com o projeto ao receber a bolsa e que o valor destas seja
condizente com o nível dos docentes (especialistas, mestres, doutores). O
Conselheiro Júnior Pinheiro acha a iniciativa interessante porque deve tentar
seguir a dinâmica da UNEAL e não somente ao PROESP; sugeriu que fosse criado
algo neste sentido, bem como bolsas para os técnico-administrativos. O
Conselheiro José Crisólogo propôs a mudança do nome do PBID, e após
discussões e ampliação do objetivo da bolsa, que não ficou exclusivo à docência,
foi sugerido o nome de Programa de Bolsa de Incentivo à Pesquisa, Extensão e
Docência – PROPED. A proposta do novo nome foi colocada em votação e
aprovada por maioria. Em seguida, a proposta de Resolução, nos termos do
processo apresentado (Processo n.º 4104-1423/2012), orientado pela CJUR, foi
submetido à votação e APROVADO por unanimidade. Após a apreciação e
aprovação da proposta anterior, a Presidência foi retomada pelo Conselheiro Jairo
Campos. O Presidente Jairo Campos iniciou o item de pauta “Comitê de Ética e
Pesquisa com Seres Humanos”, com base no Processo n.º 4104-905/2012, e
apresentou o posicionamento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação que aprova
a CEP-H e da CJUR sobre pesquisa com transgênicos, o qual, após submetido à
votação, foi APROVADO por unanimidade. O Conselheiro Reinaldo Souza falou
em nome do Fórum dos Diretores, e pediu a palavra para debater o calendário
acadêmico, visto que a entrada dos “feras” vai ser atrasada em três semanas. A
proposta do Fórum: iniciar no dia 20 de agosto, para os veteranos; iniciar dia 09 de
setembro, para os ingressantes. “Se todos iniciarem em 10 de setembro alteraria o
calendário e geraria atraso de 3 semanas em fevereiro e atrasaria a colação de
grau”. O Presidente Jairo Campos faz um esclarecimento, informando que foi
instituído por lei federal os fóruns de professores para todos os estados brasileiros,
e na época o então Secretário de Estado da Educação e do Esporte colocou o Reitor
nesta comissão, mas ressalta que já tem muitas ocupações; o foco do FAPOR-AL é
educação à distância, mas a UNEAL e a UNCISAL não o integraram devido ao
baixo IGC. Caso algum Docente deseje participar do Fórum, deve encaminhar seu
nome à Reitoria para nomeação. Nada mais havendo a tratar o presidente deu por
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encerrada à sessão e foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Wenderlânia
Lima Lopes, Secretária da REITORIA/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

Wenderlânia Lima Lopes
Secretária da REITORIA

CONSELHEIROS:
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