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SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEE
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ATA 003/2015
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, reuniu-se o Conselho
Superior, na Sala dos Conselhos, Reitoria, na cidade de Arapiraca, às 9h, presidida a
sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente deste Conselho. Contou
com a presença dos Conselheiros Titulares: MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO,
REINALDO SOUSA, WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, INALDA
MARIA DUARTE DE FREITAS, WASHINGTON VIANA ALVES, DENIZE DOS
SANTOS PONTES, LÚCIO LUIZ IZIDRO DA SILVA, SANDRO GUEDES
FERNANDES, ODILON MÁXIMO DE MORAIS, RENAN ROCHA DA SILVA, TEREZA
ALVACY DE ALMEIDA LIMA NUNES, ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, RUDSON
NASCIMENTO SANTOS, MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO e os Conselheiros
Suplentes: MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS, WELISON BRUNO DOS
SANTOS. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo declarou aberta a sessão com a leitura
da ata do dia dezesseis de abril do ano de dois mil e quinze. Após a leitura e com
algumas sugestões, a ata foi APROVADA por UNANIMIDADE. O Presidente do
Conselho, Prof. Jairo deu início aos informes e passou a fala à conselheira Mary Selma
que explicou sobre o Fórum Estadual Permanente de Educação de Alagoas-FEPEAL. O
conselheiro Odilon solicita que seja aprovada pelo CONSU uma carta para ser
encaminhada ao Governador e ao Secretário de Estado da Educação relatando a situação
da Universidade e solicitando a nomeação dos docentes aprovados no último concurso
público. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo convida todos os conselheiros para a
solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa, que acontecerá no dia 20 de
agosto do corrente ano e que os agraciados com o título serão 10 personalidades
alagoanas. Terminado os informes, o Presidente do Conselho, Prof. Jairo faz a leitura
do primeiro ponto de pauta: Resolução nº 003/2015 CONSU/UNEAL, de 07 de maio de
2015-Ad Referendum- Define a sede do Curso de Administração Pública como antiga
extensão do Campus I – Arapiraca, para o Campus VI – Maceió. Logo após a leitura,
coloca em votação. Ad Referendum foi APROVADO por UNANIMIDADE. Passa para
o segundo ponto de pauta: Continuação da discussão sobre mecanismos de forma de
ingresso de discentes: SISU e/ou vestibular tradicional e fala de toda a dificuldade que é
realizar o vestibular tradicional, fala da questão da licitação e dos valores cobrados pelas
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inscrições, além do desgaste da UNEAL para realizar esse tipo de seleção. O Presidente
do Conselho, Prof. Jairo passa a fala aos conselheiros Odilon e Mary Selma para que
expliquem a questão da adesão ao SISU. A conselheira Mary Selma fala que até o dia 13
de maio é o prazo final para adesão ao Sistema de Seleção Unificada-SISU. “Poderemos
aderir totalmente ou parcialmente”. O conselheiro Odilon faz a explanação sobre o SISU e
como o mesmo funciona, das desvantagens, das vantagens e dos mitos relacionados ao
SISU; fala da normativa n.º 25/2015, de 28 de dezembro de 2010-PNAEST e explica como
os recursos poderão ser gastos; fala ainda sobre o repasse dos recursos do PNAEST
(Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Educação Superior
Públicas Estaduais). “É importante fazermos a adesão agora, pois o ingresso será em 2016.1 e o
recurso do PNAEST só entrará no segundo semestre de 2016 e o benefício só será percebido em
2017. Por isso não temos tempo a perder”. A conselheira Inalda diz que é a favor que a
adesão seja feita logo; fala sobre o quanto a UNEAL ganha e diz que com o vestibular
tradicional, a UNEAL perde muito. O conselheiro Mário Agra concorda que seja feita
logo a adesão. O conselheiro Renan parabeniza a apresentação do conselheiro Odilon.
Solicita que aconteça divulgação na mídia de que a UNEAL aderiu ao SISU. O
conselheiro Laedson pergunta se haverá algum investimento na UNEAL em relação a
tecnologia. O conselheiro Odilon fala que foi muito bem lembrado a questão da
divulgação na mídia; fala ainda da possibilidade de investimento de inclusão digital. “A
gente precisa estabelecer isso no nosso plano de trabalho”. A conselheira Andréia pergunta se
com a mudança o que vai acarretar com a adesão ao SISU em relação à verba de custeio
do Estado, se ela permanece a mesma ou se irá aumentar. “E como será se a UNEAL aderir
apenas, parcialmente?”. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo explica a conselheira
Andreia que seria uma parte das vagas para vestibular tradicional e outra para o SISU,
mas acredita que não vale à pena aderir parcialmente. A conselheira Tereza pergunta se
o plano de trabalho será feito proporcional ou dividido entre os Campi. O conselheiro
Odilon explica a conselheira Tereza que posteriormente a comunidade será chamada a
indicar as prioridades e preparar o plano de trabalho e cita o exemplo da Universidade
Estadual do Piauí que colocou como meta a aquisição de ônibus e o restaurante
universitário. O conselheiro Washington sugere que se tem alguém que se opõe que se
pronuncie. Depois de algumas discussões, o Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca
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em votação a adesão ao Sistema de Seleção Unificada- SISU. Os conselheiros
APROVARAM por UNANINIMIDADE a adesão ao SISU em sua TOTALIDADE. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa para o próximo ponto de pauta: Ingresso
2016.1 e pergunta se a UNEAL terá condições em oferecer 1.080 vagas. Lembra ainda
que serão nomeados 64 docentes e mesmo assim, não sabe quanto dos 64 irão tomar
posse. Já que muitos já tomaram posse em outras instituições. Fala ainda da sua
preocupação quanto a isso. O conselheiro Renan fala que as vagas tem que ser essas.
“Não podemos recuar. Vamos juntar todos e ir para a luta; É preciso a Reitoria ir às mídias e falar
o motivo pelo qual os alunos estão sem aulas”. O conselheiro Odilon explica que nunca foi
desejo do professor Jairo diminuir o tamanho ou a importância dessa Instituição. “Agora
é preciso saber que a realidade é maior do que aquilo que a gente deseja ou sonha”. Fala ainda
sobre a situação do curso de Letras/Espanhol de São Miguel dos Campos e propõe que a
deliberação sobre isso seja feita pelas coordenações. “O meu curso de Geografia de Palmeira
dos Índios não há problema. Cada colegiado de curso sabe a sua dificuldade, como está a sua
situação. Não cabe ao CONSU definir o curso A ou B que será ofertado. Que seja encaminhado
aos colegiados de cursos e que eles decidam através da sua realidade”. A conselheira Denize
corrobora com a proposta de Odilon. Concorda com as falas dos conselheiros
Washington e Renan. “Precisamos nos movimentar”. O conselheiro Mário Agra fala que
deveríamos pensar em ampliar cursos e não fechá-los. “Se não me falho a memória o curso
de espanhol é obrigatório, no ensino fundamental é uma disciplina obrigatória. A UNEAL é
específica dos cursos de Licenciatura. Não podemos estar à mercê do governo do Estado”. Propõe
fazer um convite ao Secretário de Estado de Educação para que o mesmo venha ao
CONSU para que os conselheiros façam uma exposição dos cursos que o Estado de
Alagoas precisa. O conselheiro Sandro diz que não só deveria ampliar o número de
vagas, mas propor cursos de Engenharia Agrícola, etc.; além da ampliação do Campus II,
e agregar valor à bacia leiteira de Batalha, fortalecer os cursos de Química, Matemática e
Biologia do Campus de Arapiraca. Propõe uma auditoria externa. E se necessário
sacrificar alguns programas internamente e contratar essa auditoria. O conselheiro
Odilon fala sobre a carta ao Governador e também ao Secretário de Estado da Educação
e diz que tem que convidar mesmo o Secretário. A conselheira Inalda fala que é preciso
enviar a carta também para a Câmara de Vereadores de Arapiraca e a sociedade como
_________________________________________________________________
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas

3

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS-UNEAL
CONSELHO SUPERIOR - CONSU
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2015.

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

um todo. O conselheiro Washington fala que não podemos nos acovardar e aceitar a
imposição do Governo. O conselheiro Melqui Zedeque pergunta se os alunos não
poderiam processar o Governo do Estado por danos, e os professores deveriam se reunir
com os alunos e abrir um processo coletivo. “O aluno deveria ter direito a danos morais e
materiais”. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo fala que “a nossa luta ainda não resolve
todos os problemas da UNEAL”; explica ainda que ninguém falou em fechar cursos, na
verdade, nós queremos fortalecer. Fala que estão saindo 100 docentes e sendo nomeados
apenas 50 docentes. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa a fala ao professor
Felipe. O professor Felipe agradece ao conselho por ter liberado o espaço para que o
mesmo fale. Corrobora com tudo o que foi discutido pelo Conselho e também a fala do
professor Jairo. Explana sobre a situação do curso de Administração Pública de Maceió.
“Teve um momento que não foi ofertado vagas e isso não quis dizer que decretou o final do curso.
A otimização de curso não significa fechamento de cursos e sim, o fortalecimento”. O Presidente
do Conselho, Prof. Jairo pergunta aos conselheiros se manterá a quantidade de 1.080
vagas ou se fará um enxugamento; e diz que existem duas propostas: a 1ª proposta é de
1.080-Regulamento das vagas e 2ª proposta é fazer propostas junto a PROGRAD. O
presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação as duas propostas. Foram 5
votos na 1ª proposta (Votaram nesta proposta os conselheiros: Maria do Carmo Duarte
de Freitas, Renan Rocha, Sandro Guedes, Washington Viana Alves e Inalda Maria
Duarte de Freitas) e foram 11 votos na 2ª proposta. A 2ª proposta foi APROVADA por
MAIORIA. E também foi APROVADA a carta do conselheiro Odilon que será
encaminhada ao Governador e Secretário de Estado da Educação. Nada mais havendo a
tratar o Presidente agradece a todos e declara encerrada a Sessão Extraordinária e foi
lavrada a presente ata, assinada por mim, Ana Cláudia Silva de Oliveira Rocha,
Secretária Executiva, pelo Presidente do CONSU/UNEAL, Professor Me. Jairo José
Campos da Costa e demais conselheiros presentes.
Prof. Me. Jairo José Campos da Costa
Presidente do CONSU/UNEAL
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Ana Cláudia Silva de Oliveira Rocha
Secretária Executiva da CONSU/UNEAL
CONSELHEIROS:
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