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ATA 004/2013
Em vinte e seis de junho de dois mil e treze, na Sala dos Conselhos, na Reitoria da
UNEAL, na cidade de Arapiraca em Alagoas, às nove horas foi iniciada a reunião
e Presidida pelo Prof. Clébio Correia de Araújo, presidente em exercício deste
Conselho, e secretariada por mim, Wenderlânia Lima Lopes. Contou com a
presença dos Conselheiros Titulares: Antônio Marcos Pontes de Moura,
Wellyngton Chaves Monteiro da Silva, José Crisólogo de Sales Silva, Edel
Guilherme Silva Pontes, Maria Betânia Rocha de Oliveira, Mário Diniz Agra,
Maria Francisca Oliveira Santos, Maria Margarete de Paiva Silva, Antônio Alfredo
Teles de Carvalho, James Edwin Alarcão, Mary Selma de Oliveira Ramalho, Ana
Claúdia Santos de Santana (Representando Rejane Viana Alves da Silva), Roberto
César Alves de Correia e Roberto Calabria Guimarães da Silva. Conforme
convocação, às nove horas foi feita verificação do quórum pelo Presidente do
Conselho Superior, e constatada a sua inexistência, o presidente declarou
suspensa a sessão por meia hora; decorrido o tempo regimental de trinta minutos
e feita uma nova contagem, e ainda não se constatando o quórum exigido,
procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, a qual, na oportunidade, a pedido
do presidente, fora lida pelo Conselheiro Wellyngton Chaves. Concluída a leitura
da ata, e constatado o quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão; e
sem que nenhum conselheiro tivesse alteração a sugerir, a ata foi submetida à
votação, sendo APROVADA por unanimidade. O Presidente Clébio Correia de
Araújo prossegue fazendo a leitura dos dois pontos de pauta. 1. Apreciação do
aditivo Ad Referendum ao Edital n.º 002-2013-CONSU. 2. Deliberação acerca das
sugestões propostas pelo FORUNIVER. O Conselheiro Wellyngton Chaves fala
que inadvertidamente foi esquecido de incluir um ponto de pauta determinado
pela última sessão deste Conselho, que é sobre a homologação do resultado da
eleição para os novos representantes docentes, técnico-administrativos e
discentes no Conselho Superior, e pediu que incluíssem como primeiro ponto na
pauta, para que já na próxima sessão eles possam estar presentes, integrando este
Conselho. A proposta de inclusão deste ponto foi APROVADA por unanimidade.
Em seguida, o Conselheiro Wellyngton Chaves fala que, como um dos membros
da comissão que promoveu e conduziu esse processo, “de imediato eu já informo que
diversas vagas não foram preenchidas por falta de candidatos. A maioria das vagas, pelo
menos teve um candidato, inclusive, eu lanço aqui nessa plenária uma proposta para que a
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gente pense num outro momento pra que se possa tentar preencher essas vagas que ficaram
em aberto”. Logo após, prossegue com a leitura do resultado final da eleição
referente ao Edital n.º 001-2013-CONSU, ocorrida no dia 18 de junho de 2013.
Citou as representações que o CONSU terá, uma vez que homologados,
relacionando-os enquanto titular e suplente, nesta ordem; no Campus I, para
representação técnico-administrativa: ANDREIA VIEIRA DOS REIS e SÉRGIO
FERREIRA LIMA; para a representação discente: LUÃ KARLL DE OLIVEIRA e
ANTONIO FELIX NETO, MAX L. C. DOS SANTOS e GABRIELA S. DE L.
ALBUQUERQUE, e finalmente, ANA PAULA DA SILVA e ALEXANDRE
FERREIRA GRUND; no Campus III, para a representação técnico-administrativa:
ALEZY OLIVEIRA LIMA e JOELSON PINHEIRO DANTAS; e para a
representação discente: THIAGO DA SILVA CLARO e NAYRA APARECIDA
DA SILVA, JOÃO ANTONIO DE O. FERREIRA e DEYSE ANE DUARTE
SILVA; para o Campus IV, para a representação técnico-administrativa: MÁRCIA
JANAÍNA LIMA DE SOUZA E KRAMMER WYLE Q. DE ANDRADE, e para a
representação discente: IURI DANIEL TRUKITI e GEÓRGIA MARIA ARAÚJO
LEITE; e no Campus V, para a representação docente: CLÉLIO CRISTIANO
DOS SANTOS e OTONIEL FELIZARDO DE SOUZA; e para a representação
técnico-administrativa: MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO e ELIZABETE
LIRA DO NASCIMENTO; e para a representação discente: ROZENILDA
SARAFIM DA SILVA e ELEN CLÁUDIA SANTANA DA SILVA; para a
representação de Nível de Carreira, para a carreira de professor auxiliar: JOSÉ
CARLOS PESSOA DE MELO e ANA LÚCIA DOS SANTOS BATISTA; para
carreira de professor assistente: DEYVSON R. CAVALCANTE e MARIA DE
FÁTIMA GUIMARÃES ALMEIDA; e para a carreira de professor adjunto:
ODILON MÁXIMO DE MORAIS e ANTONIO ALFREDO TELES DE
CARVALHO. Após a leitura do resultado da eleição pelo Conselheiro
Wellyngton, o Presidente do Conselho submete à plenária, sendo o resultado
HOMOLOGADO por unanimidade. Após a homologação, o Conselheiro
Wellyngton solicita que este Conselho autorize novo processo eleitoral para o
preenchimento das vagas que permanecem em aberto, inclusive, fala que no
Campus VI, por exemplo, não existia nenhum professor efetivo lotado, e que na
semana anterior o concurso de remoção de professor para o Campus VI foi
concluído, viabilizando uma eleição para atender essa especificidade; o presidente
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do Conselho coloca em votação, sendo AUTORIZADA, por unanimidade, uma
nova eleição para a complementação das vagas em aberto no CONSU. O
Conselheiro Wellyngton Chaves pede permissão do Conselho para que a mesma
comissão possa já se organizar e emitir o mesmo edital fazendo apenas as
alterações necessárias com relação ao quadro de vagas disponíveis e as datas,
sendo APROVADO por unanimidade pela plenária. O Conselheiro José
Crisólogo diz que gostaria de ser contemplado nessa eleição, já que deseja se
candidatar pra que possa entrar posteriormente. Sugere então que a comissão
possa viabilizar a candidatura daqueles que estão saindo. Sendo acompanhado em
seu discurso pela Conselheira Maria Betânia. Em seguida o Presidente Clébio
Correia informa que se equivocou com relação à pauta, já iniciando a sessão com a
pauta e não com os informes; consulta o pleno para que após o cumprimento da
pauta ocorram os informes, sendo concordado pelos presentes. O Conselheiro
Wellyngton Chaves fala que cometeram outro equívoco, e coloca à plenária que,
em virtude do que comentou com relação à remoção de docentes para o Campus
VI, “após a conclusão do processo referente à remoção dos professores, viabilizando uma
eleição para Diretor de Campus, o Presidente deste Conselho fez um ad referendum
alterando o edital n.º 002/2013-CONSU, que trata da eleição para diretor de Campus, e é
obrigatório que ele seja submetido à sessão seguinte a esse ato; então eu lembro aqui a
presidência para submeter esse ad referendum e explicar os termos dele pra que a
plenária possa se pronunciar”. A Conselheira Maria Betania ressalta que “no Campus
IV não houve nenhum inscrito para representação docente, por falta exclusivamente de
professores, porque eu e o professor Nomeriano somos ainda diretores e não podemos
concorrer. Então, foi só por falta de pessoal mesmo para se candidatar à vaga do CONSU,
que se for abrir um processo agora, vai terminar as eleições e continuaremos sem
representantes”. Passa a palavra para o Conselheiro José Crisólogo que fala que em
relação a essa questão, dentre outras, existe algumas reclamações quanto à
dificuldade burocrática de inscrição. “Quando coloca lá que tem que ser protocolado em
Arapiraca; alguns alunos, servidores, já dizem: ir pra Arapiraca, mesmo eu me colocando à
disposição, algumas vezes acontece isso”. O Conselheiro Wellyngton Chaves pede
para esclarecer e diz que o conselheiro José Crisólogo “deve estar lembrado que foi
discutido aqui neste conselho, e um dos itens era que os diretores receberiam qualquer
inscrição e trariam pra entregar aqui em Arapiraca, então as inscrições não foram feitas em
Arapiraca, eram feitas com os diretores e os diretores trariam nos malotes para cá”,
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ressalta. O Conselheiro José Crisólogo fala que não tinha tempo hábil porque o
malote saía numa quinta-feira e chegava à outra semana, e não havia tempo para
trazer e teria que vir realmente à Arapiraca; falou ainda que acontecia a mesma
questão apresentada pela Conselheira Maria Betânia com relação a sua
candidatura ao CONSU, já que está saindo do cargo em julho, em uma nova
eleição não poderia se candidatar, e pedia que os prazos para essa nova eleição
fossem mais longos possibilitando que eles se desincompatibilizassem dos cargos
para poderem se candidatar ao CONSU. O Conselheiro James Alarcão fala sobre
as datas que são comunicadas às reuniões, dizendo que infelizmente as duas
reuniões passadas não pôde comparecer, por problemas de saúde e que as datas
coincidiram; afirma ainda que recebe o comunicado de véspera. O Presidente
Clébio Correia fala que existe uma recomendação regimental de que as reuniões
têm que ser divulgadas com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência,
“essa determinação tem sido cumprida ao pé da letra, através da página na Internet da
UNEAL e também no Diário Oficial do Estado, e fora isso as datas são sempre definidas na
reunião anterior, e nós já saímos daqui sabendo qual é a próxima data, a não ser a
necessidade de uma reunião extraordinária; e na impossibilidade de vir, a recomendação é
que o suplente seja acionado”, afirma. O Conselheiro James Alarcão retoma a fala e
diz que tem outra consideração a fazer, acredita que precisa ser discutido no
conselho um aprimoramento dos processos dentro do próprio regimento interno,
uma desburocratização; vê a UNEAL “uma universidade pequena que tem dificuldades
em relação à tramitação de processos, por causa da quantidade de documentos” e diz que
as leis são normativas e o regimento poderia ser alterado pelo conselho. Então
sugere a criação de uma comissão para discutir sobre a atualização do regimento.
O Presidente Clébio Correia faz uma observação e diz que “o processo que está
sendo vivenciado hoje do FORUNIVER é justamente o processo de revisão do regimento”,
o FORUNIVER ocorreu “justamente porque dentro desse conselho se entendeu que havia
uma série de referenciais normativos da instituição que precisavam ser revistos em termo
de estatuto e de regimento e que pela sua abrangência, complexidade e por mexer em
questões estruturais da universidade, não caberia apenas deliberar imediatamente sobre
essas questões; foi chamado o fórum pra que se conheça a comunidade na base, a opinião
sobre essas questões, que é o que estamos vivendo agora, nós estamos trazendo o que foi
deliberado pelo fórum, discutindo ponto a ponto, aqueles pontos que implicam em
reformulações regimentais eles estão sendo votados aqui e serão então agregados ao
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regimento, ele será alterado a partir dessas decisões que estão sendo tomadas aqui”;
destaca, ainda, que se algum item de alteração regimental “não está contemplado
pelas propostas do FORUNIVER, ele pode ser apresentado a qualquer momento através de
propostas por qualquer conselheiro; pode também ser encaminhado via processo com o
pedido de reformulação daquele item e o Conselho vai apreciar cumprindo com que o
próprio regimento determina, que é a composição mínima de dois terços do pleno para
alteração regimental”, complementa. O Conselheiro Roberto Calabria diz que hoje
faz aniversário de dois anos da sua proposta pra modificação do auxílio a
pesquisador. O Presidente Clebio Correia sugeriu aos conselheiros que seria
interessante a criação de uma comissão pra reunir todos esses processos e
trabalhar em cima deles e ouvindo a comunidade, ouvindo o fórum, no caso
enviando os processos para o CONSU para serem julgados e que se fizesse uma
reunião exclusiva só para essa discussão. O Conselheiro Wellyngton Chaves
esclarece ao Conselheiro James que “a questão dos documentos não é regimental [como
citado pelo Conselheiro], mas são definidos pelas resoluções deste Conselho, podendo ser
alteradas por este mesmo Conselho a qualquer momento, se entender que não atende mais
na forma em que foi criada” e que inclusive foi motivo de discussão na última sessão;
afirma, ainda, que “na discussão sobre os editais, para a direção e para membros do
Conselho, já se percebeu a necessidade de se diminuir a exigência de certos documentos,
principalmente aqueles que própria instituição já possui”. E com relação às alterações
regimentais, lembra que “essa comissão já existe, e esse mesmo Conselho, há duas
sessões, definiu essa comissão, inclusive, eu estou presidindo essa comissão, fui indicado
por este conselho, além do Conselheiro Roberto Cesar, o Conselheiro Roberto
Calabria, o Conselheiro Washington e a Secretária Executiva Ana Cláudia Rocha,
que fazemos parte desta comissão que tem o propósito de fazer as propostas de alterações
regimentais em consonância com o fórum e as deliberações deste Conselho. E temos até o
final do ano para cumprir com nossa missão”. O Conselheiro James Alarcão,
continuando, fala que não é para criar polêmica, mas é necessário que se pense na
urgência de se criar uma ouvidoria dentro da universidade, “para que se possibilite
abrir canais de comunicação com a comunidade, onde as mesmas tenham a oportunidade de
expressar publicamente suas necessidades, configurando uma ferramenta obrigatória e
também não difícil de ser implantada com os recursos financeiros disponíveis”. O
Presidente Clebio Correia retoma com o segundo ponto de pauta: Apreciação do
aditivo ad referendum ao Edital n.º 002-2013-CONSU/UNEAL, e pede ao
5
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Conselheiro Wellyngton Chaves para falar sobre o aditivo, o qual explica que
esse aditivo foi uma solicitação da comissão de eleição para a direção de Campus,
e que fora incumbido para trazer ao Conselho tais esclarecimentos. “Não houve
eleição para o Campus VI em virtude de não existir nenhum professor lotado no campus. E
como foi concluído aquele edital de remoção de professor para esse campus, a comissão
entendeu que seria necessário fazer ajustes nas datas, exclusivamente para o Campus VI,
através de um aditivo, possibilitando que esse Campus pudesse concorrer ao pleito dentro
dos prazos até a data da eleição, em 17 de julho; a alteração é apenas inserir um parágrafo
que altere o período de inscrição e campanha eleitoral apenas para esse Campus; é do que
trata esse Ad referendum”; encerra fazendo a leitura do Ad referendum. O
Presidente Clébio Correia pergunta se todos compreendem do que trata a
questão, e se estão suficientemente esclarecidos, e em seguida, coloca em votação o
Ad referendum, sendo APROVADO por unanimidade. Passa então para as
deliberações acerca do FORUNIVER. Inicia com a apreciação da Mesa 3: O PAPEL
DA UNEAL NO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DE ALAGOAS,
Propostas aprovadas no eixo “A UNEAL no contexto do Ensino Superior de
Alagoas”. Quanto à 1ª proposta: Ampliar ações de Ensino, Pesquisa e Extensão
da UNEAL em cidades onde não há unidades. A Conselheira Maria Betânia e o
Conselheiro Roberto César informam que estão se retirando da reunião por
problemas familiares. A Conselheira Margarete propõe a retirada ou modificação
para: “melhorar ações de ensino e extensão nos campi da UNEAL”, e diz que
“quando pensamos em ampliar, primeiro temos que melhorar o que se tem para depois a
gente pensar na aplicação”. O Conselheiro James Alarcão fala que “a proposta é
realmente surreal, nós não estamos tendo estrutura pessoal, material e financeira para os
nossos cursos”; opina pela retirada ou alteração. O Conselheiro Edel Guilherme
sugere que coloque “incentivar aos pesquisadores a desenvolver pesquisa e
extensão em unidades onde não há unidade da UNEAL”. O Presidente Clébio
Correia pergunta quem concorda com a supressão da proposta e a proposta foi
SUPRIMIDA. Passa para a 2ª proposta: Exigir do Governo do Estado liberação
de verba de capital para construção de residências e restaurantes universitários
nos campi da UNEAL. O Conselheiro José Crisólogo fala da necessidade de
Santana do Ipanema e a evasão muito grande dos alunos por falta de condições
financeiras para pagar alimentação e residência. “muitos alunos abandonaram o curso
porque não tinham condições de pagar aluguel e alimentação, a população de baixa renda
6
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que ganha menos de um salário mínimo é impossível estudar numa Universidade que não
tenha apoio nenhum para nada em relação a essas questões”. O Presidente Clébio
Correia lembra ao Conselheiro José Crisólogo que nesses sete meses de greve, uma
das conquistas foi à inclusão de sete milhões de reais oriundos do empréstimo do
Estado, e desse valor, uma parte está destinada para a casa do estudante em
Santana do Ipanema, que já estava com o projeto pronto, e havia urgência na
tramitação dos projetos técnicos. “A Reitoria está neste momento desenvolvendo um
projeto de auxílio à alimentação para os estudantes em situação precária, e será realizada
uma triagem, um estudo socioeconômico das pessoas para que se possa atender aquela
parcela mais precarizada da comunidade”, conclui o Presidente. O Conselheiro James
Alarcão propõe que em relação ao restaurante universitário, seja aberto um
processo de licitação dos espaços de todos os Campi pra que as lanchonetes que
funcionam estejam realmente regularizadas e possam contribuir com parte da
renda e que se crie um fundo para destinação dessa renda para auxilio aos
estudantes. O Presidente Clébio Correia diz que a proposta é válida, e que não é
só com relação às lanchonetes, mas também com relação às papelarias, e que no
início do mandato já tinham discutido com os diretores, à época, sobre essa
questão da licitação nos espaços dos Campi da UNEAL, e que na época
formularam uma consulta ao setor jurídico da instituição, onde este setor se
pronunciou dizendo exatamente isso, que precisava abrir processo licitatório, “mas
infelizmente com as idas e vindas da gestão, greve de sete meses, paralisação, foi uma
questão que esfriou diante de outras questões maiores que vieram à tona”. Sugeriu que
fosse mantido o foco na proposta do fórum, uma vez que todas as propostas
complementares em nível de gestão estão sendo discutidas e com certeza irão
considerar a resolução desse problema que é a regularização desses espaços
dentro da Universidade. A conselheira Margarete diz que tem que começar a
caminhar da forma correta, que “tem que fazer licitação sim, pra investir em xerox,
lanchonete, para que a coisa funcione, para que se possa exigir serviços de qualidade,
inclusive serviços de limpeza; quanto a proposta não sei se a residência universitária seria
importante, mas o restaurante universitário acho que tem que buscar sim e sou contra a
política do ‘se dar tudo’, sou contra o assistencialismo ao estudante e acho que um
restaurante universitário vai ser mais interessante para os alunos”. O Presidente Clébio
Correia esclarece que “isso é apenas uma medida paliativa, porque não é só criar um
restaurante, é também manter, é preciso autorização para concurso público para se ter uma
7
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nutricionista dentro da UNEAL, porque não se pode funcionar um restaurante sem
nutricionista, então isso é uma meta grande para UNEAL”. A Conselheira Margarete
questiona porque “na medida em que se tem auxílio para dar ao estudante, por que não
junta esses auxílios e faz um restaurante?”. O Presidente Clébio Correia diz que “o
custo do auxílio não chega nem a 0,1 por cento do que é criar um restaurante, não chega
nem de perto o que é construir e estruturar um restaurante, e com servidores”.
Encerrando a discussão, o Presidente, uma vez que ninguém mais se manifestava,
coloca em votação, e o item proposto pelo fórum foi SUPRIMIDO por
unanimidade. Iniciado o item seguinte: Estimular a criação e ampliação de novos
cursos em todos os Campi da UNEAL; o Presidente sugere a sua supressão, uma
vez que esse assunto foi discutido em itens anteriores, e como todos concordaram,
o item foi SUPRIMIDO por unanimidade. Iniciada a apreciação da mesa 4, que
trata do eixo: Políticas para Sustentabilidade das IES no Estado de Alagoas; o
Presidente lê a primeira proposta: Encaminhar à Assembleia Legislativa projeto
de lei determinando percentual financeiro para a UNEAL. O Presidente fala que
“existe uma articulação junto ao Senado e a Câmara Federal, onde foi formada uma
comissão parlamentar no congresso, e essa comissão tem trabalhado lá pesadamente no
sentido de aprovar uma proposta que garanta uma parte dos recursos federais para as
estaduais, com grande possibilidade de ser aprovada”. O Conselheiro James Alarcão
fala que a questão é realmente burocrática, e tem que se aprovar um projeto de lei
para que se encaminhe para aprovação na assembleia, não sabe se foi feito um
projeto para isso. O Presidente Clébio Correia esclarece que “foi formado um grupo
de trabalho, uma comissão, e essa comissão fez um estudo de outros projetos de lei, como as
da UEPB, da UNESP, da USP, fez um estudo durante a greve, ocorreram diversas
reuniões desse grupo e é preciso retomar os trabalhos; acho inclusive que foi feito uma
minuta de projeto de lei, mas que não chegou a ser encaminhada; o grupo trabalhou nisso,
mas não houve um encaminhamento final, que é encaminhar para os órgãos competentes”.
O Conselheiro James Alarcão sugere, então, que a redação da proposta seja
modificada para: “finalizar e encaminhar a assembleia legislativa...”. Presidente
Clébio Correia coloca em votação a proposta do Conselheiro, que foi
APROVADA por unanimidade, ficando com a redação seguinte: “Finalizar e
encaminhar para a Assembleia Legislativa projeto de lei determinando
percentual financeiro para a UNEAL”. O Presidente passa para o próximo item:
criar um fórum permanente entre a UNEAL e a UNCISAL para discussão e
8
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elaboração de propostas de políticas de desenvolvimento e sustentabilidade
para as IES públicas do Estado. O Conselheiro Mário Agra é favorável à
supressão da proposta “porque a UNCISAL pega carona com a UNEAL, então fazer um
negócio desses é jogar até na sorte”. O Presidente Clébio Correia esclarece que
participou dessa mesa, que contou com a participação da Reitora da UNCISAL
junto com o Secretário de Ciência e Tecnologia, “onde foram colocadas as várias
questões que envolvem as duas instituições, daí, agora na condição de gestor, estamos
participando de todos os momentos que envolvem os problemas da UNEAL, e temos uma
questão que é pragmática: tudo que envolve hoje política trabalhista para a UNEAL,
necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser discutido com a UNCISAL, por uma
questão legal, de isonomia, não se pode conceder aumento para um servidor da UNEAL,
sem conceder para o outro, da UNCISAL; esse foi um dos elementos colocados pelo
Secretário de Gestão Pública, por exemplo, quando nesses sete meses de greve os sindicatos
foram lá pleitear o nosso Plano de Cargos e Carreiras; a gente pode até discordar que só
pode discutir PCC se for envolvendo as duas instituições, mas há sim a necessidade de se
estabelecer um diálogo com a UNCISAL, há essa necessidade porque todas as vezes que
vamos negociar a informação que vem ‘de lá’ é que só há condição de discutir se a
UNCISAL também estiver contemplada”. O Conselheiro Roberto Calabria fala que
nas duas instituições, “a Reitoria tem um corpo de Pró-Reitores, tem seus respectivos
procuradores e é a quem cabe discutir isso”. O Presidente Clébio Correia fala que “no
meu entendimento é que o fórum indica uma necessidade de constituir uma instância,
independente de o gestor querer ou não, para se fazer essas aproximações, essa instância
existiria com essa função, isso não fica apenas na sensibilidade do gestor correr ou não
atrás disso; não existe política de Estado hoje para o ensino superior no Estado de Alagoas,
que conta hoje com duas instituições de ensino superior e não tem formalmente colocada
uma política de ensino superior, e a intenção desse fórum é que as duas instituições se
sentem e proponham uma política de ensino superior para o Estado”. O Presidente
Clébio Correia pergunta se alguém mais gostaria de se colocar sobre isso, ou se
todos estão suficientemente esclarecidos sobre a proposta. O Conselheiro José
Crisólogo diz que não sabe necessariamente se seria um fórum e sim um diálogo
com alguma outra instância que ligue as Universidades. O Conselheiro James
Alarcão sugere que mude o nome do evento, de “fórum” para “encontro anual”, e
diz que o encontro anual dá impressão que é mais popular do que o fórum, no que
é discordado por diversos Conselheiros quanto à natureza de um “fórum”. O
9
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Conselheiro Alfredo fala que concorda com o Conselheiro Mário Agra na criação
de um “grupo de trabalho”. O Presidente Clébio Correia lembra que “existem duas
propostas além da original, as duas propostas que estão sendo colocadas suprimem a
proposta atual, então acho que primeiro a gente votaria pela manutenção da proposta, se ela
não for mantida a gente vai escolher uma das outras duas propostas apresentadas”, o que
foi concordado pelos presentes. Coloca em votação a manutenção da proposta
sugerida pelo FORUNIVER. A proposta foi APROVADA com a seguinte redação:
Criar um grupo de trabalho permanente entre a UNEAL e a UNCISAL para
discussão e elaboração de propostas de políticas de desenvolvimento e
sustentabilidade para as IES públicas do Estado. O Presidente passa para a
próxima proposta: Construir um projeto amplo de gestão democrática com o
CONSU para acompanhar e discutir em fóruns anuais. A proposta foi logo
colocada em votação, e SUPRESSA por unanimidade. O Presidente Clébio
Correia passa para a próxima proposta: Criar um Campus em Maceió, com a
ampliação dos cursos na capital. O Presidente lembra que a proposta já foi
atendida com a criação do Campus VI, sendo desnecessária a sua discussão, o que
foi concordado por todos e o item foi SUPRIMIDO. Dado o tempo, o Conselheiro
Wellyngton Chaves pede a prorrogação do tempo da sessão por mais uma hora,
sendo APROVADO por unanimidade. O Presidente Clébio Correia passa para a
próxima proposta: Criar um núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em cada
Campus da UNEAL, com representação docente, discente e técnicoadministrativo. O Presidente fala que, no seu entendimento, “essa proposta no
campo da extensão já está se efetivando, a Pró-Reitoria de Extensão tomou a iniciativa de
instituir em cada Campus um núcleo de extensão”, e sugere que se mantenha a
indicação da proposta do FORUNIVER “como um indicativo para que a gestão amplie
o que está acontecendo nos Campi com relação à Extensão para os outros Campi”. O
Presidente pergunta se todos concordam com a manutenção da proposta do
fórum, sendo APROVADA por maioria. O Presidente Clébio Correia passa para
a proposta seguinte: Solicitar ao CONSU estudo acerca da possibilidade de a
UNEAL reconhecer diplomas de mestrado e doutorado oriundos do
MERCOSUL. O Conselheiro Roberto Calabria acha que “essa é uma das poucas
propostas do fórum universitário que é lúcida”; afirma que “se a UNEAL realmente
reconhecer diplomas vai ser um grande avanço, até na melhoria do quadro que vai
possibilitar muita gente que quer fazer o doutorado fora e não faz, porque não tem a
10
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garantia que vá ter seu título reconhecido”. Propõe que o Conselho trate de criar uma
comissão para isso. O Presidente Clébio Correia explica que já existe uma Câmara
de Legislação e Normas neste Conselho Superior e só faltava formalizar a câmara
o pedido. Em seguida, após discussão e propostas de alteração, coloca em votação
e a proposta foi APROVADA por unanimidade, com a seguinte redação: Solicitar
ao CONSU estudo acerca da possibilidade de a UNEAL reconhecer diplomas de
graduação e admitir títulos de mestrado e doutorado oriundos do MERCOSUL.
O Presidente Clébio Correia segue com a próxima proposta: Propor à FAPEAL
uma modalidade de bolsa para os professores e servidores técnicoadministrativos que não se afastarem de suas atividades acadêmicas na UNEAL
enquanto cursam mestrado ou doutorado em IES no Brasil ou no exterior. O
Conselheiro Edel Guilherme explica que “o que acontece é que os professores hoje
fazem mestrado e doutorado sem afastamento; o professor viaja com seus próprios recursos
e não tem bolsa, porque o CNPq só oferece bolsas aos alunos que vão com tempo integral,
obrigatoriamente com afastamento, então essa proposta é para aqueles que não se afastarão
completamente, para ter uma bolsa-auxílio que pode ser tanto da FAPEAL como da própria
UNEAL”. O Conselheiro Alfredo diz que “hoje, a FAPEAL só concede bolsa de pósgraduações pra programas dentro do Estado de Alagoas; o professor Odilon, aqui presente,
é o único representante daqui da fase anterior que conseguiu a bolsa para doutorado fora do
Estado de Alagoas”; explica que, “atualmente tem um edital aberto só para programas
dentro do Estado de Alagoas”. O Presidente Clébio Correia diz que no seu
entendimento o CONSU aprova e encaminha para a gestão levar essa proposta à
FAPEAL. O Conselheiro Marcos diz que “não concordo com o afastamento parcial de
Professores para fazer mestrado e doutorado fora do país, acredito ser um risco para a
Universidade; fazendo um mestrado ou doutorado de forma plena, o professor volta muito
mais qualificado e preparado para a instituição”. Ressalta, ainda, “vejo vários casos de
colegas que estão fazendo mestrado e doutorado sem se afastar completamente e isso causa
muitos prejuízos à sua formação”; sugere o afastamento pleno e que, ao professor se
afastar, que se coloque professores substitutos em seu lugar. O Conselheiro
Wellyngton Chaves explica que “infelizmente, Conselheiro Marcos, a nossa legislação
estadual não permite isso”, afirma que perguntou pessoalmente à Secretária-Adjunta
da Segesp, “e no caso do professor Jairo Campos, que está afastado porque é Reitor, nós
não poderíamos colocar um substituto? E a resposta é que a Universidade se virasse com o
que tem, já que não poderia colocar um substituto; e realmente, Conselheiros, nossa Lei
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6.540/2004 não contempla professor substituto para substituir professor afastado, apenas
em caso de vacância; nossos professores substitutos atuam como os monitores do Estado...
essa é a nossa realidade hoje, infelizmente. Eu pessoalmente solicitei alteração na lei através
de processo, mas ele continua parado até hoje”. O Presidente Clébio Correia sugere
dividir a votação em duas fases, e inicia perguntando quem concorda com a
manutenção do texto da forma como está acrescentando-se apenas a questão da
prioridade, sendo APROVADO por maioria, e em seguida, perguntou aos
conselheiros aqueles que votam pela alteração do texto considerando uma fusão
com a proposta colocada pelo Conselheiro Marcos Pontes; a proposta
APROVADA com a seguinte redação: Propor à FAPEAL a prioridade da
concessão de bolsas para os professores e servidores técnico-administrativos
que não se afastarem de suas atividades acadêmicas na UNEAL enquanto
cursam mestrado ou doutorado em IES no Brasil ou no exterior. O Presidente
Clébio Correia sugere que o CONSU poderia encaminhar um grupo de trabalho
para apresentar uma proposta que justifique a FAPEAL o porquê de um
tratamento diferenciado para a UNEAL, que é a situação de precarização do corpo
docente, e as dificuldades de um novo concurso para efetivo, essa questão que
passaria a ser uma prioridade, pedir justificativa de tratamento diferenciado. A
Conselheira Francisca diz que, enquanto Conselheira da FAPEAL, faz as
observações “assim por longe para que as pessoas não insinuem que ela está defendendo a
UNEAL”. Explica que “o grande argumento da Janesmar e que eu também defendo, é que
a FAPEAL sempre soltou as verbas em favor da UFAL”. Diz que o argumento é
numérico, ele tem dados numéricos, acredita que se disser que a FAPEAL
contemplou o tempo todo a UFAL e agora é a vez das estaduais no caso da
UNEAL, isso aí convencia os conselheiros. O Conselheiro Edel Guilherme afirma
que “a questão também maior é que a FAPEAL sempre foi gerenciada por professores da
UFAL e só recebia projetos da UFAL, então as inscrições da UNEAL ficavam totalmente
de lado, não importando a quantidade que tinha”. O Conselheiro Alfredo esclarece que
o ultimo edital da FAPEAL, foram vários projetos da UNEAL e somente três
foram aprovados. Ressaltou que a quantidade de projetos foi grande, mas com
qualidade muito inferior. O Conselheiro Wellyngton Chaves assume
interinamente a presidência. Prossegue com as propostas: Tornar obrigatória a
seleção de alunos, com publicização dos critérios, para participação nos núcleos
de estudo e pesquisa. A proposta foi para votação, e por unanimidade a proposta
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foi SUPRESSA. Passa para o próximo item: Criar revista eletrônica institucional
para publicação de artigos ou espaço com este fim no site da instituição; a
proposta foi APROVADA, sem discussão, por unanimidade. Outro item:
Produzir documento reivindicando aumento de fomento para pesquisa na
FAPEAL (aumento na porcentagem do PIB repassado) e aumento de cotas
pesquisa da UNEAL. O Conselheiro Clébio Correia reassume a presidência do
Conselho, e na oportunidade fala que a proposta não tem nada a ver com a
UNEAL, já que trata de um projeto de lei anual. Todos concordaram a proposta foi
SUPRESSA O Presidente Clébio Correia encerra a apreciação das propostas,
ficando definido que as outras três restantes ficariam para uma sessão seguinte;
segue com definição da data da próxima reunião, e lembra que “há um choque de
datas, pois a próxima sessão está marcada para o dia 17 de julho, mesmo dia em que este
mesmo Conselho definiu que será a eleição para Direção de Campus”. Sugere a
redefinição da data e em seguida começar com os informes. O Conselheiro
Wellyngton Chaves sugere “suprimir a data do dia 17 de julho, já que restam apenas
três itens do fórum para discutirmos, o que não justificaria uma sessão exclusivamente
definida para isso; e mais, sugiro que estes três itens estejam na pauta da próxima sessão,
considerando que na próxima sessão teremos, inclusive, mais Conselheiros, possibilitando
uma participação mais democrática da comunidade”. O Presidente Clébio Correia
coloca em votação a proposta do Conselheiro Wellyngton, sendo APROVADA
por unanimidade. Finalmente, o Presidente abriu a sessão dos informes para
encerrar a reunião. A Conselheira Mary Selma iniciou: Comunica aos
conselheiros que nos dias 1, 2 e 3 de julho a UNEAL receberá a comissão de
avaliação in loco para o recredenciamento da instituição; são três avaliadores, das
Universidades Estaduais dos Estados da Bahia, Piauí e Goiás. O Presidente Clébio
Correia aproveita a oportunidade e esclarece que “esse é um momento crucial na
existência da instituição, porque está em jogo o status de Universidade, e um ‘relatório
negativo’ pode ser avaliado dentro do Conselho Estadual de Educação e a UNEAL perder o
status universitário”; Conclui ainda que “essa é uma questão muito séria”. Aconselha
“que fique o esforço de todos porque um parecer negativo compromete até os diplomas dos
alunos da Universidade, e se a instituição for descredenciada eles ficam com os diplomas
comprometidos”. O Conselheiro Wellyngton Chaves salienta que em outras
avaliações tem “visto estudantes e servidores fazendo críticas diretas à Reitoria ou às
Direções de Campus, como se os avaliadores fossem resolver esses problemas; sugere que
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as pessoas sejam objetivas e claras ao fazer as suas observações, “e mais, ninguém
deve maquiar nada, mas o que também não podemos esquecer é que não somos apenas
problemas, pois temos pontos positivos, temos coisas boas para mostrar”, encerra. A
Conselheira Francisca faz seu informe, diz que por intermédio do Prof. Dr. Luiz
Fernando Resende que é um consultor da CAPES, um dos diretores conseguiram a
vinda do Dr. Ivan Targino que é consultor da área de desenvolvimento regional e
no dia 26 de julho ele estará em Arapiraca e dará uma palestra. O Presidente
Clébio Correia complementa a fala da Conselheira Francisca e diz que em função
das últimas propostas que foram apresentadas de mestrado na área de
desenvolvimento regional, foram detectadas muitas fragilidades, sobretudo
quanto à produção docente nessa área temática especifica. “Então foi recomendado
que se fizesse um curso Lato Sensu como estratégia para fortalecer a produção temática
dentro da instituição para que na próxima proposta que for apresentada dentro dessa
temática, já tenha como subsídio toda produção que tem de docentes dentro desta temática,
porque às vezes os colegas têm muita produção, mas nada ligado a desenvolvimento
regional”. A Conselheira Margarete informa que concluíram essa semana um
Edital de Professor do PROLIND nas áreas de Letras, Pedagogia, Ciências
Biológicas e História, e provavelmente sairá na próxima semana, sendo 21 (vinte e
uma) vagas, e como foi colocada uma semana de inscrição, devido ao tempo para
começar o curso, é necessária uma maior divulgação. Nada mais havendo a tratar,
após os informes, o Presidente Clébio Correia dá como encerrada a Sessão
Extraordinária deste Conselho Superior às treze horas. Para constar, eu,
Wenderlânia Lima Lopes, Secretária Executiva da Reitoria, lavrei a presente Ata
que, após aprovada será assinada por mim, pelo Presidente desse Conselho,
Professor Clébio Corrreia de Araújo, e demais Conselheiros.
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