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ATA 003/2016
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Conselho
Superior, na Sala dos Conselhos, Reitoria da UNEAL, 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: MARIA HELENA DE MELO
ARAGÃO, CRISTIANO CÉZAR GOMES DA SILVA, REINALDO SOUSA, SARA JANE
LINO DE CERQUEIRA, REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA DO CARMO
DUARTE DE FREITAS, LENIVALDO MANOEL DE MELO, LUZIANO PEREIRA
MENDES DE LIMA, ARTURO TOSCANINI SOARES BATISTA, ROBERTO CÉSAR ALVES
CORREIA, INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS, WASHINGTON VIANA ALVES,
RAFAEL MATIAS DE MOURA, DHIEGO ANTONIO DE MEDEIROS, LÚCIO LUIZ
IZIDRO DA SILVA, ODILON MÁXIMO DE MORAIS, RENAN ROCHA DA SILVA,
JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO, LEONARDO SENA DO CARMO, GILVANIA DOS
SANTOS, CLEYTON DE ALMEIDA ARAÚJO, THAYAN CORREIA DA SILVA, EDILSON
RIBEIRO DA SILVA, LARISSA MARIA RAMOS DOS SANTOS e os Conselheiros
Suplentes: RAFAEL DE LIMA SILVA, ALEZY OLIVEIRA LIMA, SÉRGIO ROGÉRIO
OLIVEIRA DA SILVA, LAEDSON SILVA SANTOS. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo
declarou aberta a sessão com a leitura da ata do dia vinte e oito de abril do ano de dois mil e
dezesseis. Após a leitura e com algumas sugestões, a ata foi APROVADA POR
UNANIMIDADE. Logo após a aprovação da ata, o Presidente do Conselho, Prof. Jairo faz
a leitura dos pontos de pauta: 1-Resolução n.º 006/2016-Ad Referendum-Cria o Programa de
Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação de Recursos Naturais; 2-Resolução n.º
007/2016-Ad Referendum-Cria o Programa de Pós-graduação em Zootecnia; 3-Processo n.º
4104-764/2016-Minuta de Resolução para que sejam tomadas as providências cabíveis com
fins de apreciação do CONSU (Criação dos Espaços Museológicos: ESPAÇO DE
MEMÓRIA ARTESÃ IRINEIA ROSA NUNES DA SILVA-UNIÃO DOS PALMARES-AL e
ESPAÇO DE MEMÓRIA ARTESÃO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS-ILHA DO
FERRO-PÃO DE AÇÚCAR-AL); 4-Processo n.º 4104-667/2016-Solicita a revogação da
Resolução de Pós-graduação e apreciação da nova Minuta da Resolução de Pós-graduação.
Logo após a leitura dos pontos de pauta, o Presidente do Conselho, Prof. Jairo faz a leitura
das seguintes resoluções: 1-Resolução n.º 006/2016-Ad Referendum-Cria o Programa de
Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação de Recursos Naturais; 2-Resolução n.º
007/2016-Ad Referendum-Cria o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. Logo após a
leitura, coloca em votação as resoluções Ad Referendum. As resoluções Ad Referendum foram
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APROVADAS POR UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa para o
próximo ponto de pauta: 3-Processo n.º 4104-764/2016-Minuta de Resolução para que sejam
tomadas as providências cabíveis com fins de apreciação do CONSU (Criação dos Espaços
Museológicos: ESPAÇO DE MEMÓRIA ARTESÃ IRINEIA ROSA NUNES DA SILVAUNIÃO DOS PALMARES-AL e ESPAÇO DE MEMÓRIA ARTESÃO FERNANDO
RODRIGUES DOS SANTOS-ILHA DO FERRO-PÃO DE AÇÚCAR-AL). O Presidente do
Conselho, Prof. Jairo passa a presidência para a conselheira Maria Helena. A Presidente
interina do Conselho, professora Maria Helena passa a fala ao professor Jairo para que o
mesmo apresente a minuta de Resolução sobre a Criação dos Espaços Museológicos. O
professor Jairo diz que não é surpresa para ninguém que através do seu Núcleo de
Pesquisa em Literatura e Artes Visuais e também como colecionador de artes, que vem
realizando várias pesquisas e tudo isso é fruto do Núcleo de Pesquisa da UNEAL. “Tenho
conseguido fazer um trabalho relativamente interessante junto à produção de arte popular do Estado
brasileiro e com ênfase no Estado alagoano e também por entender a importância da arte popular
brasileira”. Concluída a apresentação, a Presidente interina do Conselho, professora Maria
Helena passa a fala ao conselheiro Renan. O conselheiro Renan sugere que seja feito, uma
vez ao ano, um encontro oficial da UNEAL, na Ilha do Ferro. “Um evento que seja incorporado
ao calendário oficial”. A conselheira Inalda sugere que o Estado de Alagoas trabalhe com
foco em extensão e pesquisa. A conselheira Maria do Carmo fala que o evento é uma forma
do Sertão ser visto. “É uma forma de promover visitas ao Sertão”. Depois de terminadas as
discussões, a Presidente interina do Conselho, professora Maria Helena coloca em
votação. O processo da Criação dos Espaços Museológicos foi APROVADO POR
UNANIMIDADE. A Presidente interina do Conselho, professora Maria Helena passa a
presidência ao professor Jairo. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa para o último
ponto de pauta: 4-Processo n.º 4104-667/2016-Solicita a revogação da Resolução de Pósgraduação e apreciação da nova Minuta da Resolução de Pós-graduação. O conselheiro
Cristiano inicia a explanação da minuta de resolução fazendo a leitura artigo por artigo. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em votação a prorrogação por mais 2 horas da
Sessão do Conselho. Prorrogação APROVADA por UNANIMIDADE O Presidente do
Conselho, Prof. Jairo passa a Presidência do Conselho ao conselheiro Reinaldo. O
conselheiro Cristiano retoma a leitura da minuta da resolução e solicita que a conselheira
Maria Helena continue a leitura do mesmo. A conselheira Maria Helena continua com a
leitura a partir do artigo 36. O conselheiro Cristiano retoma a leitura da minuta a partir do
artigo 56. O conselheiro Lenivaldo pergunta como será a dinâmica dos trabalhos. “Será
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através do artigo 1º ou vai ouvir cada membro do artigo 1º ao 78?” O Presidente interino, o
professor Reinaldo fala que o ideal é que o conselheiro pontue e a partir dessa pontuação
comece a discussão. O conselheiro Luziano diz que é interessante discutir apenas os
destaques. O conselheiro Lúcio sugere que seja discutida logo a questão metodológica e
depois a parte meritória. “Uma coisa é discutir a questão linguística e a outra é a questão do
mérito. Sugere que inicie pela questão metodológica”. A conselheira Sara fala que como as
câmaras tiveram pouco tempo para trabalhar no processo, é necessário que seja feita uma
leitura mais detalhada no sentido metodológico, na questão das siglas e questões
ortográficas. O Presidente interino, professor Reinaldo faz a leitura do parecer das
Câmaras de Pesquisa e Pós-graduação-CPP e Câmara de Legislação e Normas-CLN e
informa que não foi proposto nenhuma alteração, as câmaras deferiram a minuta na íntegra.
O conselheiro Cristiano informa que já aconteceram as alterações de acordo com a sugestão
das câmaras. O conselheiro Lúcio fala que existe uma disciplina que é chamada de
“Metodologia Jurídica” e a mesma explica sobre a construção do “CAPUT” e toda a simetria
do texto. “Seria interessante se pudéssemos convidar aqui uma espécie de “Amicus Curiae” que é
um conselheiro que já passou pela experiência e que tem a capacidade de falar: Nós construímos a
nossa Pós-graduação com esse dispositivo e na hora de praticar deu um problema ou não”. Propõe
que tenha uma pausa para o almoço e logo após, sejam retomadas as discussões. O
Presidente interino, professor Reinaldo coloca em votação a proposta da pausa para o
almoço. Proposta APROVADA POR UNANIMIDADE. Logo após a pausa para o almoço,
a Sessão Ordinária é retomada. O conselheiro Odilon fala que o material chegou ontem à
noite nos e-mails e fala que a sessão já está bastante cansativa. “Foi quase 1h30 de leitura da
minuta”. Sugere que a sessão seja encerrada e retome essa discussão em outro momento. “A
próxima sessão extraordinária poderá ser até na próxima semana”. O Presidente interino,
professor Reinaldo pergunta ao conselheiro Odilon se seria pedir vistas ao processo. O
conselheiro Odilon diz que não será necessário pedir vistas ao processo, apenas encerrar a
sessão e continuá-la em outro momento. O Presidente interino, professor Reinaldo explica
que será pontuado artigo por artigo. A conselheira Sara pergunta sobre a proposição do
conselheiro Odilon. O conselheiro Lúcio fala que se aprovar a proposta de trazer um
“Amicus Curiae” alguns caminhos serão tomados. O conselheiro Cristiano fala que quanto a
questão colocada pelo conselheiro Lúcio, respeita e compreende a situação. “Enquanto
professor, Pró-reitor desta Universidade, várias matérias, inúmeras resoluções foram tratadas neste
conselho, sendo propostas novas ou já de conhecimento público, e elas não tiveram essa observação.
Quanto ao documento que foi construído, não pela Pró-reitoria, e sim pelos conselheiros que fazem
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parte das duas câmaras e que foi precedido de um estudo prévio pela coordenação de pós-graduação
além de inúmeros documentos, caso algum membro queira consultar, estão aqui comigo. Esses
documentos são uma síntese da normatização das Universidades Federais de Sergipe, Paraná, São
Carlos, Paraíba e da Universidade Estadual de Goiás. E quanto a essa normatização já existe uma
jurisprudência quanto a isso e poderá ser consultada quantas outras fossem necessárias. O que nós
fizemos enquanto trabalho foi a partir da observação da legislação atual das Universidades e observar
o que era interessante para a UNEAL diante das especificidades, das particularidades e que nesse
momento histórico para nós significa numa reformulação de uma norma interna sobre mestrado e
doutorado. Portanto, sugere que o trabalho continue e que cada um dos membros tem capacidade e
discernimento suficiente para analisar diante do que está proposto. É claro que uma proposta com
essa dimensão, com 78 artigos, nós encontraremos em vários parágrafos e incisos, alíneas alguma
incongruência que possam ter passado pela leitura realizada pelos 10 conselheiros das câmaras.
Lembrando que não é uma propositura da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e sim, de duas
câmaras que compõem o Conselho Superior da UNEAL”. O Presidente interino, professor
Reinaldo informa que existem duas propostas: 1º proposta: Adiamento da discussão para a
outra sessão e a 2ª proposta: Manutenção da votação. O conselheiro Lúcio fala que quer o
melhor para a UNEAL e que não existe nenhum obstáculo. “Estou sonhando que isso seja
aprovado e quero dizer que estava no Conselho quando isso foi aprovado. Nossa preocupação é se
teríamos tempo em trazer essa pessoa. Mas o conselheiro Cristiano falou que não tem. Então, temos
que assumir todo o ônus de avaliar os nossos erros, caso venham a ocorrer”. E retira a proposta já
que não é possível trazer o “Amicus Curiae”. O conselheiro Rafael explica que a questão de
ordem envolve por ele também ser membro da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação e que
eles trabalharam bastante de quinta-feira para cá e mesmo com esse trabalho nós
percebemos algumas incongruências bastante discutíveis entre os conselheiros ou entre as
câmaras. “A proposta do conselheiro Odilon é coerente no sentido de que haveria uma sessão
extraordinária onde a gente poderia, enquanto Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, fazer mais uma
leitura para uma aprovação plena sem restrição. Uma vez aprovada por restrição quando as questões
seriam colocadas? Não vejo sentido em ser aprovada com restrição”. O Presidente interino,
professor Reinaldo coloca em votação as duas propostas: 1º proposta: Adiamento da
discussão para a outra sessão e a 2ª proposta: Manutenção da votação. Foram 7 votos pelo
adiamento da discussão e 10 votos pela manutenção da votação. Explica que só existem 50
minutos regimentais para discussão e votação e o tempo não poderá ser mais prorrogado. O
Presidente interino, professor Reinaldo explica que serão discutidos agora apenas os
destaques. Pergunta se os artigos do 1º a 5º e do 6º ao 10 existem algum destaque. O
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conselheiro Odilon fala que o colegiado possui atribuições de órgão deliberativo e não
órgão consultivo. “O colegiado seria composto apenas pelo Pró-reitor e com uma gerência. Não fica
claro quem assume a gerência, se é algum cargo comissionado ligado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação. Se caso essa pessoa for vinculada, será o gerente da Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação e como só temos 1 mestrado terá mais uma pessoa. O colegiado deliberativo seria composto
apenas por 3 pessoas. Em alguns trechos do documento quando fala da CPG, ela se confunde muito
com o papel do CONSU. Tem um item que diz que a CPG encaminha para que o CONSU apenas
referende. Não concordo em ter uma CPG e pela funcionalidade da mesma, a câmara de pesquisa e
pós-graduação poderia fazer o papel”. O conselheiro Rafael diz que a discussão que foi
realizada durante a reunião bicameral e que a preocupação foi de tornar para que o
documento atenda não somente a 3, 10 ou 20 programas. “Fazer um documento amplo para que
não precise ser revisado. Foi nesse sentido que nós pensamos. Em uma amplitude para atender em
curto e longo prazo. E também para que o documento não seja revogado em um curto espaço de
tempo”. O conselheiro Renan diz que o Conselho Superior é a última instância da UNEAL,
e possui o direito de aceitar ou não as propostas. O conselheiro Cristiano fala que diante
das considerações que foram realizadas em relação ao artigo que diz respeito à CPG quer
esclarecer aos membros do CONSU e corroborando com a fala do conselheiro Renan que
em outras Universidades elas possuem câmaras, colegiados e outros chamam de comitê de
pós-graduação e que a dimensão deles é pensar as políticas da Universidade como um todo.
Faz a leitura do Art.29. Após a tramitação na Unidade Acadêmica, o projeto, acompanhado
da ata da sessão, será encaminhado à PROPEP que após análise o remeterá ao Colegiado
de Pós-Graduação (CPG) para a sua aprovação, e posterior envio ao CONSU para a
criação do Programa. E diz que quem cria o programa ao final é o CONSU, que é a
instância máxima dentro da Universidade. Faz a leitura do Art. 28. O projeto de criação de
um Programa de Pós-Graduação será elaborado por uma equipe proponente e submetida
para apreciação ao Conselho do Campus da Unidade Acadêmica onde o Programa será
sediado. “Nós tivemos um cuidado imenso e caso algum grupo de professores, de proponentes
tenham a intenção de criar um mestrado terá que passar em primeira instância pelo Campus onde
será realizado o projeto. A PROPEP não vai definir e nem será a instância deliberativa”. O
conselheiro Odilon diz que compreende a questão de pensar em uma resolução para 15, 20
anos. “Mas nós sabemos que a gente cria uma lei para o presente e não para daqui a alguns anos. A
lei será criada para hoje e da forma como está colocada a CPG ela não terá as atividades que se quer ou
que se propõe. Concordo com o funcionamento de uma CPG. Mas não se justifica uma CPG com a
estrutura que temos hoje”. O conselheiro Cristiano fala que a proposta foi apresentada pelas
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2 câmaras e pelos 10 conselheiros e que se fazem presentes a essa reunião. “A tendência é de
que com a legislação atual que é fruto de estudo de várias Universidades do país e que tem o conselho
de Pós-graduação. Haja vista que a Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade não tem papel de
deliberação, apenas de propositura. E aí cabe ao colegiado fazer a homologação das decisões e
encaminhar para o pleno do CONSU e que por sua vez, encaminhará para a câmara de pesquisa e
pós-graduação. Solicita que sua proposta seja colocada em votação”. O conselheiro Reinaldo
explica que a proposta do conselheiro Odilon é retirar a CPG e deixar a Câmara de Pesquisa
e Pós-graduação. Depois de algumas discussões, o conselheiro Odilon pede vistas ao
processo n.º 4104-667/2016-Solicita a revogação da Resolução de Pós-graduação e
apreciação da nova Minuta da Resolução de Pós-graduação. Nada mais havendo a tratar, o
presidente agradece a todos e declara encerrada a Sessão Ordinária e foi lavrada a presente
ata, assinada por mim, Ana Claudia Silva de Oliveira Rocha, Secretária Executiva e pelo
presidente interino do CONSU/UNEAL, Prof. Me Reinaldo Sousa e demais conselheiros
presentes.
Prof. Me. Reinaldo Sousa
Presidente interino do CONSU/UNEAL
Ana Claudia Silva de Oliveira Rocha
Secretária Executiva do CONSU/UNEAL
CONSELHEIROS TITULARES:
MARIA HELENA DE MELO ARAGÃO_________________________________________
CRISTIANO CÉZAR GOMES DA SILVA ________________________________________
REINALDO SOUSA __________________________________________________________
SARA JANE DE LINO CERQUEIRA ____________________________________________
REJANE VIANA ALVES DA SILVA ____________________________________________
MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS ____________________________________
LENIVALDO MANOEL DE MELO ____________________________________________
LUZIANO PEREIRA MENDES DE LIMA_______________________________________
ARTURO TOSCANINI SOARES BATISTA______________________________________
ROBERTO CÉSAR ALVES DE CORREIA _______________________________________
INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS _______________________________________
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RAFAEL MATIAS DE MOURA ________________________________________________
DHIEGO ANTONIO DE MEDEIROS___________________________________________
LÚCIO LUIZ IZIDRO DA SILVA ______________________________________________
ODILON MÁXIMO DE MORAIS ______________________________________________
RENAN ROCHA DA SILVA __________________________________________________
JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO _____________________________________________
LEONARDO SENA DO CARMO ______________________________________________
GILVANIA DOS SANTOS ____________________________________________________
CLEYTON DE ALMEIDA ARAÚJO ____________________________________________
THAYAN CORREIA DA SILVA _______________________________________________
EDILSON RIBEIRO DA SILVA ________________________________________________
LARISSA MARIA RAMOS DOS SANTOS ______________________________________
CONSELHEIROS SUPLENTES:
RAFAEL DE LIMA SILVA _____________________________________________________
ALEZY OLIVEIRA LIMA ______________________________________________________
SÉRGIO ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA _______________________________________
LAEDSON SILVA SANTOS____________________________________________________
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