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ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO–SEDUC
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS–UNEAL
CONSELHO SUPERIOR–CONSU
_______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO N.º 037/2020-CONSU/UNEAL, de 18 de dezembro de 2020.
Dispõe sobre o processo excepcional de eleição para escolha dos
membros do CONSU de mandato eletivo, durante o período da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia da COVID-19, de que trata a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
ALAGOAS – CONSU/UNEAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo de
acordo com o processo E: 04104.00000001826/2020 e com a deliberação tomada na Sessão
Ordinária de 18 de dezembro de 2020.
Art. 1º. Excepcionalmente, durante o período da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia da COVID-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, o processo eletivo para escolha dos membros do CONSU/UNEAL se dará na
forma desta Resolução.
Art. 2º. O Presidente do CONSU nomeará uma comissão com a finalidade de organizar o
processo das eleições para os membros do CONSU.
Parágrafo Único: A comissão deverá assegurar a confecção do edital, divulgação, o acesso,
transparência e a lisura do processo.
Art. 3º. As eleições supramencionadas serão realizadas por meio virtual, utilizando as contas
institucionais de docentes, técnicos e discentes, garantindo a habilitação e o controle do processo
eleitoral.
Art. 4º. As eleições serão realizadas até o dia 03.03.2020, com a posse dos novos conselheiros
em data não superior ao dia 10.03.2020.
Art. 5º. Enquanto permanecerem as atividades virtuais, em virtude da pandemia COVID-19,
será permitida a realização de outros processos eletivos, nos termos desta norma.
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado
de Alagoas.
Sala das Sessões do Conselho Superior da Universidade Estadual de Alagoas, 18 de dezembro
de 2020.

Prof. Dr. Odilon Máximo de Morais
Presidente do CONSU/UNEAL
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