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ATA 004/2015
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, reuniu-se o
Conselho Superior, na Sala dos Conselhos, Reitoria da UNEAL, na cidade de Arapiraca,
às 13h, presidida a sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente
deste Conselho. Contou com a presença dos Conselheiros Titulares: CRISTIANO
CÉZAR GOMES DA SILVA, REINALDO SOUSA, REJANE VIANA ALVES DA SILVA,
MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS, ADRIANA ROCELY VIANA DA
ROCHA, ROBERTO CÉSAR ALVES DE CORREIA, INALDA MARIA DUARTE DE
FREITAS, WASHINGTON VIANA ALVES, DENIZE DOS SANTOS PONTES, LÚCIO
LUIZ IZIDRO DA SILVA, RENAN ROCHA DA SILVA, LUIZ GOMES DA ROCHA,
JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO e a Conselheira Suplente: ADRIANA DE LIMA
CAVALCANTE. O Presidente do Conselho, professor Jairo declarou aberta a sessão
com a leitura da ata do dia onze de maio do ano de dois mil e quinze. Após a leitura e
com algumas sugestões, a ata foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Logo após a
aprovação, o Presidente do Conselho, professor Jairo inicia os informes e passa a fala
ao conselheiro Reinaldo que fala sobre o I Congresso Acadêmico de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UNEAL (CONEPE) que acontecerá no período de 30 de novembro a 03 de
dezembro do corrente ano, no Campus I, em Arapiraca-AL. O conselheiro Cristiano fala
sobre o edital de abertura de inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica-PIBIC/FAPEAL/UNEAL, em convênio com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas-FAPEAL. O conselheiro Lúcio fala que o
livro de Direito Penal Econômico encontra-se na segunda edição e que o mesmo foi
adotado pelo Supremo Tribunal Federal; Recomenda aos discentes do curso de Direito.
O conselheiro Renan fala da importância dos alunos estarem ocupando o espaço deles
na Universidade e pede que os alunos participem das eleições dos órgãos colegiados. O
Presidente do conselho, professor Jairo inicia seu informe falando sobre a formatura
dos alunos do Programa PROLIND, e que mesma aconteceu em Palmeira dos Índios;
fala ainda que o Governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, esteve presente na
UNEAL para nomear 23 docentes, restando ainda 6 (seis); informa que a EdUneal estará
lançando 10 obras durante a VII Bienal Internacional do Livro de Alagoas; Convida
todos para a cerimônia em comemoração aos 45 anos da UNEAL, que ocorrerá hoje à
noite, no Auditório Dona Bezinha, no Campus I; explica que o motivo pela suspensão
nas aulas do PROESP foi a questão da inadimplência de alguns municípios; fala ainda
que foi retomada a construção do Campus V, de União dos Palmares e informa que no
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mês de novembro a UNEAL estará recebendo alguns avaliadores que irão avaliar in
loco os cursos de Zootecnia, Letras/Francês e os Programas: PROLIND, PROCAMPO e
PROESP. Finalizado os informes, o Presidente do Conselho, professor Jairo faz a
leitura das resoluções: Resolução n.º 005.2015 - Ad Referendum - Alterando Calendário
Acadêmico para matrículas on-line; Resolução n.º 006.2015 - Ad Referendum Aprovando a Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Ecossistemas Naturais e
Agrários; Resolução n.º 007.2015 - Ad Referendum - Aprovando o Programa de PósGraduação em Dinâmicas Territoriais e Cultura; Resolução n.º 008.2015 - Ad
Referendum - Alterando o Calendário Acadêmico para trancamento de matrícula e
ajustes para o semestre letivo 2015.2; Resolução n.º 009.2015 – Ad Referendum Alterando os editais n.º 02/2015-CONSU, 03/2015-CONSU, 04/2015-CONSU e 05/2015CONSU; Resolução n.º 010.2015 - Ad Referendum – Antecipando o feriado pelo dia do
professor no calendário acadêmico 2015. Encerrada a leitura, as resoluções são
colocadas em votação. Todas as resoluções foram APROVADAS POR
UNANIMIDADE. Terminada a votação, o Presidente do Conselho, professor Jairo
passa para o próximo ponto de pauta: Proposta n.º 4104-731/2012- Solicita a criação do
curso de Direito no Campus VI, em Maceió e passa a fala ao conselheiro Lúcio Izidro. O
conselheiro Lúcio fala que hoje é um dia histórico para a UNEAL e isso só é possível
por algumas razões. “É preciso entender este momento, mas também respeitar as tensões pelas
quais passamos. É preciso ainda entender um pouco através da história da UNEAL e que também
não é um período muito distante. Hoje, eu percebo que estão presentes aqui na plenária do
CONSU um grupo de alunos e por conta disso, quero apenas falar um pouco da história do curso
de Direito. Em 2003, aconteceu mais um concurso público para docente da UNEAL e a maioria
dos docentes ingressou nesta casa naquele certame, alguns assumiram em 2003 e outros, em
2004. Nesse primeiro momento os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito
estavam criados, porém, apenas funcionavam os cursos de Administração e Ciências Contábeis.
O curso de Direito não funcionava, apesar de ter muitos anos de criação, ele estava empoeirado,
renegado e talvez até entregue ao esquecimento. Passado esse momento, o Reitor convoca os
aprovados no certame de 2003, foram 6 docentes. Dos quais, dois aqui estão presentes, eu e meu
colega Jadney, e conclamamos os professores para criar a logística de implementação do curso de
Direito. Lembro que naquela oportunidade, se me permite professor Jadney, que vossa senhoria
também estava presente e o Reitor disse: é preciso dar o último passo para que a Universidade
ingresse para além da formação de professores e também faça carreira histórica nos bacharelados
das Ciências Sociais aplicadas. E naquela reunião todos entre outros optamos por colocar no colo
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desse que vos fala, a criação de um Plano de Política Pedagógica e criar o curso de Direito aqui na
UNEAL. Estávamos com 6 professores e a nossa missão foi criar o curso de Direito. Criamos em
2005 quando a Fundação passou a ser Universidade e passou a ter autonomia como assim diz o
mecanismo do sistema jurídico. Nós dividimos as disciplinas jurídicas de acordo com a votação, o
empenho e identidade de cada professor. Lembrando que os professores não foram aprovados para
disciplinas A, B ou C, e sim para o curso de Direito. E ainda teriam que ensinar nos cursos de
Administração e Ciências Contábeis. Eu sou uma das pessoas que mais quero que o curso de
Direito prospere e não apenas o daqui de Arapiraca. Acredito que com a criação do curso em
Maceió irá solidificar a Universidade, dará maior visibilidade, além de fortalecer o Campus VI. E
por essas e outras tantas razões, que sou a favor da criação do curso de Direito no Campus VI em
Maceió”. O conselheiro Washington fala que fica feliz com a presença dos discentes do
curso de Direito durante a plenária do CONSU; cita ainda a batalha árdua que foi para
a criação dos cursos de Estudos Sociais, Geografia, entre outros. “Quando foi criado o
curso de Geografia só tinha eu como professor e me responsabilizei pela coordenação”. Fala
ainda sobre os discentes do curso de Geografia que estão fazendo mestrado em outras
Instituições. “A UNEAL nasceu para atender as necessidades do povo do interior, nós não
podemos dividir forças e sim cobrar de quem de fato é o responsável, que é o Estado de Alagoas.
Sou a favor da criação do curso de Direito, no Campus VI, em Maceió pelo fato de dá uma maior
visibilidade para a nossa Instituição e dessa forma incomodar um pouco mais o governo do
Estado”. O conselheiro Luizinho fala da ausência de docentes e cita a precarização dos
monitores; e explica que a preocupação do sindicato é que a UNEAL não vire a rede
estadual, que 2/3 dos professores são monitores; fala também que o Estado de Alagoas
tem uma dívida imensa com todos; fala também que se orgulha da quantidade de
docentes efetivos que a UNEAL possui e diz que todas as vezes que se reuniram com os
Governadores anteriores eles sempre questionaram porque a UNEAL possui curso de
Direito. “Lembramos sempre que o curso foi criado para que o filho do trabalhador e da classe
média tivesse a oportunidade em cursar. Outra questão é de que nenhum Campus pode funcionar
apenas com 1 curso como é o caso do Campus de Maceió. Sou um entusiasta para a abertura do
curso, assim como também a abertura de cursos em outros Campi”. O conselheiro Reinaldo
fala que neste Estado, as coisas só andam na base da resistência e na pressão. “Nenhum
curso da UNEAL funciona a contento com docente e técnico em quantidade suficiente; no
passado, estive neste CONSU e disse que novos cursos deveriam a ser criados mediante
condições serem dadas, neste momento vejo que já existem algumas condições, a exemplo da
nomeação de mais 7 ou 8 docentes, a outra é a estrutura que o Campus VI, de Maceió, possui e
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que comporta vários cursos; em 2006 quando fui nomeado, eu era o único professor de Geografia
do Campus V, em União dos Palmares e apesar das dificuldades ele consegue manter a nota 5.
Lembrando que o curso de Direito é um curso que incomoda e que para muitos não deve estar nas
mãos de uma universidade pública, pois é um curso de elite. Defendo que não pode haver
transferência, salvo se houver cobertura dos docentes de vocês para outro curso. Não podemos
aceitar que alguns entraves criados pelo próprio sistema atrapalhem a universidade pública e
gratuita de crescer. As condições mínimas foram dadas e se não aproveitarmos, nós nunca
conseguiremos avançar. Pois se depender das oligarquias alagoanas nunca será criado nada. O
norte que deve ser tomado é da criação do curso e o posterior fortalecimento”. O conselheiro
Júnior diz que: “Hoje temos uma carência de 16 disciplinas por semestre. A nossa preocupação
é garantir que o curso de Direito continue funcionando em Arapiraca e nós queremos que esses
docentes que forem nomeados cheguem e permaneçam aqui, e que não aconteça transferência para
Maceió”. Fala ainda que não sabe se tem algum trâmite processual em relação à
propositura, “mas uma das coisas que eu acho que poderia encaminhar e resolver essa questão
seria garantir a permanência desses docentes no Campus I, no curso de Direito. A minha
proposta de resolução é de garantir a permanência desses docentes no curso de Direito e caso
aconteça alguma transferência ou remoção, que passe pelo colegiado de curso e publicado com um
prazo para que os discentes possam acompanhar e discutir. “E só saiam mediante aprovação do
colegiado do curso”. Solicita que seja apreciada a proposta de resolução que regulamenta
o dispositivo no art. 61, inciso X, antes da votação do processo. O Presidente do
Conselho, professor Jairo fala que todas as remoções foram por questões judiciais ou
por questões de saúde; a remoção do professor Felipe foi um acordo entre a Direção do
Campus I com a Direção do Campus VI. O conselheiro Lúcio explica que quando se
toma posse tem um período de 3 (três) anos, o que o sistema jurídico sobretudo o
Direito Administrativo, chama de estabilidade. Do ponto de vista da interpretação do
edital, as duas pessoas que ocuparam as duas vagas já estão aqui, as outras vão atender
os critérios dos atos discricionários. Em relação à remoção, eles não irão sair porque é
questão de ordem constitucional. O conselheiro Júnior fala que no Regimento Interno
Geral da UNEAL diz que a remoção acontece mediante análise também do colegiado de
curso ser ouvido, e isso não ocorreu. A proposta de resolução é apenas para
regulamentar e garantir que os docentes não saiam do Campus I para o Campus VI. O
conselheiro Lúcio fala que do ponto de vista jurídico a remoção é diferente de
transparência. “Você garantindo que passe pelo colegiado a remoção está tranquilo, mas não
aconteceu a questão da remoção e sim uma questão de transferência e são institutos jurídicos que
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a definição demanda um paradigma totalmente diferente”. O Presidente do Conselho,
professor Jairo explica que sobre a propositura, ela deve passar pelas câmaras do
CONSU e só depois entrar em pauta. O conselheiro Washington cede à fala ao
representante do curso de Direito. O aluno Kelven Muniz faz a leitura de um
requerimento contendo vários pontos, entre eles: quantidade insuficiente de docentes
no curso de Direito, precarização dos cursos e a impossibilidade de oferecer dois cursos
de Direito na UNEAL, entre outros. Cita que não é necessária a criação do curso de
Direito na capital visto que a UFAL oferece anualmente 156 vagas; fala ainda que quase
todos os docentes que estão dando aula são monitores; fala que não viu proposta de
criação de curso em Santana do Ipanema já que o interesse é atender aos filhos dos
trabalhadores. Pede que faça uma audiência pública para saber se é viável ou não a
criação o curso. O conselheiro Washington fala que sua vida sempre foi pautada na
construção da UNEAL, sempre lutando pela estruturação da Instituição. “Permitam que
novos cursos sejam criados para que a Universidade cresça e continue nos dando orgulho. Nosso
papel é de fortalecimento”. O conselheiro Renan pede vistas ao processo. O conselheiro
Roberto Cesar fala que estranhou o pedido de vista. “Nós temos docentes e corpo técnico
suficiente para que o curso seja criado, temos 16 salas, 10 salas administrativas, biblioteca,
laboratório de informática, auditório, temos bibliotecário. Recentemente foi instalada a vara cível
de Maceió que funciona nas dependências do Campus. O curso de Direito irá servir para que a
população de baixa renda de Maceió e região possa cursar o curso de Direito, já que na UFAL só
oferece 100 vagas. O único Campus da UNEAL que não possui visibilidade é o de Maceió”. O
Presidente do Conselho, professor Jairo propõe que seja retirada uma discussão sobre
a questão citada pelo conselheiro Luizinho em relação aos monitores do curso de
Direito e para que a mesma seja investigada. O conselheiro Júnior cede a sua fala para
o discente do curso de Direito. O discente Itamar Torres fala que enalteceram os
monitores, mas que não foi para criticar a existência deles e sim, para mostrar que
faltam professores; explica que todos os monitores são egressos da UNEAL, “agora se
tirarem os monitores ficaremos sem monitores e sem professores, eles estão nos ajudando e muito
nesse momento de precariedade. Fala ainda que não tem a menor possibilidade de somar se estão
dividindo, irão chegar 6 (seis) novos professores e eles nem irão cobrir a necessidade do curso de
Direito em Arapiraca, porque administrativamente é inviável. Se tiver que expandir, que se
expanda para o sertão, em Delmiro Gouveia ou Santana do Ipanema”. O Presidente do
Conselho, professor Jairo pergunta se o Conselho concede 3 minutos de fala para o
discente do curso de Direito. Os conselheiros concederam o tempo. O discente Rogério
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fala da preocupação em relação ao questionamento do professor Luizinho e explica que
o que está acontecendo em relação à monitoria é que alguns professores de muita boa
vontade estão pegando as disciplinas e assinando as cadernetas, entretanto não
aparecem para ministrar as aulas, porque se encontram ensinando em outras turmas.
“São os alunos egressos ou então os alunos do próprio curso que estão ensinando, são eles que
estão cobrindo esta lacuna. Muitas aulas estão acontecendo apenas porque os monitores estão
ministrando. E em relação à situação do professor Felipe, diz que o professor que viria para
assumir o lugar dele não assumiu as disciplinas do curso de Direito; fala ainda que o curso
atualmente só possui 4 professores e que não concorda que seja criado outro curso sem antes
existir o fortalecimento do curso do Campus I”. O Presidente do Conselho, professor Jairo
explica que este conselho na última sessão orientou prudência em relação às ofertas de
vagas para o semestre 2016.1 e qual dos cursos de fato teria condições em oferecer as
vagas e informa que ninguém do curso de Direito se posicionou a favor da não oferta
das vagas. O Presidente do Conselho, professor Jairo informa que o docente José
Carlos solicitou uma fala e pergunta aos membros do conselho se aprovam. Fala
aprovada pelos conselheiros. O docente José Carlos fala sobre a dificuldade em realizar
as eleições por conta de não ter recebido as listas dos votantes. E solicita que os
Diretores de Campi enviem o mais rápido possível as listagens. O Presidente do
Conselho, professor Jairo passa para o próximo ponto de pauta: Processo n.º 41042417/2013- APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. A docente Ana Lúcia faz a leitura da
resolução de proposta do processo e também do parecer da Câmara de Graduação. O
conselheiro Luizinho explica que no colegiado do curso de História caso algum aluno
queira dispensa de disciplina ele entra com processo na coordenação e o docente da
disciplina avalia a dispensa. Caso o docente negue, o discente ainda pode recorrer ao
colegiado de curso. O conselheiro Cristiano fala que após a construção do parecer de
curso que volte a ser chancelado pelo colegiado. A conselheira Inalda fala que o
docente da disciplina é quem sabe se a disciplina deve ser dispensada. Depois de
algumas discussões em relação ao processo, o Presidente do Conselho, professor Jairo
coloca em votação o Processo n.º 4104-2417/2013- APROVEITAMENTO DE
ESTUDOS. Proposta APROVADA POR MAIORIA. 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, Prof. Me. Jairo José Campos da Costa e
demais conselheiros presentes.
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