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ATA 005/2014
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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: MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO, MARIA FRANCISCA
OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO MARCOS PONTES DE MOURA,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, REJANE VIANA ALVES
DA SILVA, MARIA HELENA DE MELO ARAGÃO, LENIVALDO MANOEL
DE MELO, MÁRIO DINIZ AGRA, ARTURO TOSCANINI SOARES BATISTA,
ROBERTO CÉSAR ALVES DE CORREIA, JOSÉ CARLOS PESSÔA DE MELO,
INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS, WASHINGTON VIANA ALVES,
SANDRO GUEDES FERNANDES, DENIZE DOS SANTOS PONTES, LÚCIO
LUIZ IZIDRO DA SILVA, DEYVSON R. CAVALCANTI, ODILON MÁXIMO
DE MORAIS, RENAN ROCHA DA SILVA, LANDSTAYNER CORREIA
QUINTELA PASSOS, TEREZA ALVACY DE ALMEIDA LIMA NUNES,
JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO, MAX LEANDRO CARVALHO DOS
SANTOS, CAMILA CHAGAS CORREIA, EVELLYN BARBOSA BESERRA,
GEÓRGIA MARIA ARAÚJO LEITE, ERIVALDO DA SILVA SANTOS,
ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, RUDSON NASCIMENTO SANTOS, ALEZY
OLIVEIRA LIMA, MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO, SÉRGIO FERREIRA
LIMA, TÉLIO RIDER ARAUJO e os Conselheiros Suplentes: MARIA DO
CARMO DUARTE DE FREITAS, JEOVÁ SILVA SANTANA, ANTONIO
JEREMIAS TAVARES DA ROCHA, ROBERTO SILVA DE SOUZA, ROBERTO
CALABRIA GUIMARÃES DA SILVA, WELISON BRUNO DOS SANTOS,
THAYAN CORREIA DA SILVA,JOSÉ ORLANDO FERREIRA DO
NASCIMENTO, LAEDSON SILVA SANTOS. O Presidente do Conselho, Prof.
Jairo declarou aberta a sessão com a leitura da ata do dia seis de agosto do ano
de dois mil e quatorze. Após a leitura e com algumas sugestões, a ata foi
APROVADA por UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, professor
Jairo faz a leitura dos pontos de pauta: 1. Solenidade de posse dos novos
Conselheiros; 2. Apreciação da proposta de Edital para o concurso para
Professor Efetivo, considerando autorização governamental constante no
processo n.º 4104-3044/2014. Terminada a leitura dos pontos de pauta, o
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Presidente do Conselho, professor Jairo convida 1 membro de cada categoria
para ser empossado em nome do restante; os convidados foram: Washington
Viana Alves, representando os docentes; Télio Rider Araújo, representando os
técnicos-administrativos e Max Leandro Carvalho dos Santos, representando os
discentes. Depois da solenidade de posse foi dado início aos informes. A
conselheira Rejane fala que todos os equipamentos de multimídia chegaram e
que estará entregando os mesmos aos Diretores dos Campi. O conselheiro
Antonio Marcos fala sobre os eventos organizados pela Pró-Reitoria de
Extensão e informa que no dia 7 de setembro teve a apresentação da peça
“Romeu e Julieta”, como resultado do projeto de formação de novos atores da
Proext. Terminado os informes, o Presidente do Conselho, professor Jairo
passa para o segundo ponto de pauta: 2. Apreciação da proposta de Edital para
o concurso para Professor Efetivo, considerando autorização governamental
constante no processo n.º 4104-3044/2014 e convida o conselheiro Wellyngton
para que o mesmo apresente o edital que consta no processo n.º 4104-1415/2014.
O conselheiro Wellyngton, presidente da comissão organizadora do concurso,
começa informando que ”estive pessoalmente em todos os Campi durante o processo
que envolveu a definição das vagas”; agradece o apoio dos diretores e vicediretores e diz ainda que a comissão se reuniu diversas vezes para construir a
minuta do edital; dá seguimento apresentando a minuta de edital e explica que
à medida que as dúvidas forem surgindo, que elas sejam discutidas. No item
1.4 o conselheiro Odilon propõe alteração, ficando com a seguinte redação: “Os
cargos destinam-se à lotação em quaisquer dos Campi da UNEAL, onde houver a área
pretendida pelo candidato, distribuídas conforme o interesse da administração”. O
Presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação as duas propostas:
a 1ª proposta é da comissão e a 2ª proposta é do conselheiro Odilon. Foram 11
votos a favor da 1ª proposta e 18 votos para a 2ª proposta. A 2ª proposta foi
APROVADA por MAIORIA. No item 2.3 o conselheiro Landstayner propõe
suprimir “no ato da inscrição” e no item 2.4 inserir sobre documentos de
especialização; e o que era o item 2.4 passará a ser o item 2.5. O Presidente do
Conselho, professor Jairo coloca em votação esse bloco de propostas. Propostas
APROVADAS por UNANIMIDADE. Foi proposto no item 3.1.3.2 a seguinte
redação: “Serão aceitas inscrições exclusivamente por Sedex, postadas até a data do
último dia de inscrição, conforme previsto no cronograma do concurso”. O Presidente
_____________________________________________________________________
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas

2

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
CONSELHO SUPERIOR - CONSU
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

do Conselho, professor Jairo coloca em votação. Proposta APROVADA por
MAIORIA. O conselheiro José Carlos propõe retirar os itens 3.1.4.2; 3.1.4.7;
3.1.4.8 e 3.1.4.9. O Presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação.
Proposta APROVADA por MAIORIA. No item 3.2 o conselheiro José Carlos
propõe que o item finalize em “autenticados”. O Presidente do Conselho,
professor Jairo coloca em votação a proposta do conselheiro José Carlos.
Proposta APROVADA por UNANIMIDADE. O conselheiro Wellyngton pede
prorrogação de 2 horas. Prorrogação APROVADA pelos conselheiros. No item
5.3 o conselheiro José Carlos propõe alteração, ficando com a seguinte redação:
“serão reservadas 3(três) vagas no total de vagas ofertadas para o concurso para as áreas
que ofertarem acima de uma vaga, sendo nomeados os que obtiveram as maiores notas
durante todos os cargos”. O Presidente do Conselho, professor Jairo coloca em
votação as duas propostas: a 1ª proposta é da comissão e a 2ª proposta é do
conselheiro José Carlos. A 2ª proposta foi APROVADA por MAIORIA. Depois
de algumas discussões os conselheiros decidiram as seguintes modificações: no
item 7.1 foi suprimida a palavra “três”; o item 7.2.5 ficou com a seguinte
redação: “O horário fixado será o do Estado de Alagoas”; no item 7.2.10 houve a
supressão do trecho: “ou analógico incompatível com o ambiente de avaliação”; e o
item 7.2.12.3 ficou com a seguinte alteração: “Não será permitida a manifestação,
nem tampouco o ingresso durante a apresentação do candidato (...)”.O Presidente do
Conselho, professor Jairo passa a presidência para a conselheira Mary Selma.
Dando continuidade as deliberações dos conselheiros, no item 7.3.3 foi
aprovada a supressão da frase: “e a maioria dos membros da Banca Examinadora
definida, imediatamente”; no item 7.3.4 ao invés de ser “3h” será “4h”; no item
7.3.9 ao invés de ser “prova discursiva” será “prova escrita”; no item 7.3.10
acrescentar ao final a seguinte frase: “definido conforme o anexo” e supressão das
alíneas “a”, “b” e “c”. A Presidenta Interina, professora Mary Selma retorna a
presidência ao professor Jairo. Às 13h30 a sessão foi suspensa para o almoço,
retornando às 14h. No item 7.4.1.1 a frase será finalizada em: “desempenho
didático” e sendo suprimido o trecho “devendo, no entanto, avisar ao candidato sobre o
término da prova e solicitar o seu encerramento quando esgotado o tempo máximo de
sua apresentação”. O conselheiro José Carlos propõe alterar “midiáticos” por
“didáticos” e suprimir as alíneas “a”, “b” e “c”; no item 7.4.9 propõe suprimir o
seguinte trecho: “a Banca Examinadora deverá solicitar ao”. Propostas
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APROVADAS por MAIORIA. No item 7.4.15 o conselheiro Roberto Calabria
propõe que seja obrigatória à presença do candidato ao sorteio. O Presidente
do Conselho, professor Jairo coloca em votação as duas propostas: a 1ª
proposta é da comissão, que é pela manutenção do edital e a 2ª proposta é do
conselheiro Roberto Calabria. Foram 14 votos a favor da 1ª proposta e 7 votos a
favor da 2ª proposta. A 1ª proposta foi APROVADA por MAIORIA. No item
7.4.18 o conselheiro Odilon propõe que o candidato chegue ao turno do horário
da prova, quem for do turno da manhã chegará as 8h30 e quem for do turno da
tarde chegará as 13h30. Proposta APROVADA por MAIORIA. Depois de
alguns debates, os conselheiros decidiram as seguintes modificações: no item
7.4.18.2 ao invés de ser “de sua inscrição” ficará “concurso”; O item 7.4.18.3 ficará
com a seguinte redação: “Os candidatos deverão ficar confinados até o horário da sua
Prova de Desempenho Didático. Aqueles candidatos que estiverem aguardando a vez
deverão ficar incomunicáveis com o exterior, ficando vedado durante o período de
confinamento, o uso de qualquer meio de comunicação, entendendo-se, quando
necessário, com a Comissão Organizadora”. No item 7.5.1 o conselheiro Roberto
Calabria propõe que tire “exclusivamente dos últimos 5 anos”. Depois de
algumas discussões sobre essa proposta, o Presidente do Conselho, professor
Jairo coloca em votação as duas propostas. A 1ª proposta é da comissão
(permanecer os 5 anos) e a 2ª proposta é de retirar os 5 anos. Foram 16 votos a
favor da 1ª proposta e 10 votos a favor da 2ª proposta. A 1ª proposta foi
APROVADA por MAIORIA. O conselheiro Lúcio Izidro solicita prorrogação
por mais 2 horas. Prorrogação APROVADA pelos conselheiros. O conselheiro
José Carlos, a partir de suas experiências como Pró-Reitor do IFAL, propõe
adequar o item 7.5 a partir de um modelo de tabela dos concursos daquela
instituição. O conselheiro Wellyngton propõe que junto ao conselheiro José
Carlos altere utilizando-se como modelo a tabela dos concursos do IFAL.
Encaminhamento APROVADO por MAIORIA. O conselheiro José Carlos
propõe a supressão do item 7.6. O Presidente do Conselho, professor Jairo
coloca em votação as duas propostas. A 1ª proposta é a da comissão e a 2ª
proposta é de supressão. Foram 11 votos para a 1ª proposta e 13 votos para a 2ª
proposta. A 2ª proposta foi APROVADA por MAIORIA. O item 7.7.1 ficará
com a seguinte redação: “a nota final de cada um deles será a média ponderada das
notas obtidas na Prova Escrita, na Prova de Desempenho Didático e na Prova da
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Títulos, com pesos 3 (três), 4 (quatro) e 3 (três), respectivamente”. Foram suprimidos
os itens 7.7.2 e 7.7.3; No item 8.1 foi proposta a supressão do trecho: “sendo, no
mínimo, um deles externo à UNEAL”, ficando com a seguinte redação: “o
julgamento dos candidatos inscritos será procedido em cada área de estudo, por Banca
Examinadora constituída por três membros docentes”. As modificações foram
APROVADAS por MAIORIA. O Presidente do Conselho, professor Jairo
passa a presidência para a conselheira Mary Selma. No item 8.2, o conselheiro
Odilon propõe que na publicação já conste o nome dos suplentes. Proposta
APROVADA por MAIORIA. O conselheiro José Carlos propõe que nos itens
9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, ao invés de ser 48h deverá ficar 2 (dias) úteis e ao invés de ser
72h deverá ficar 3 (três) dias úteis. Propostas APROVADAS por MAIORIA. O
conselheiro José Carlos propõe a supressão do item 9.2. A Presidenta Interina,
professora Mary Selma coloca em votação. Proposta APROVADA por
UNANIMIDADE. No item 11.2 o conselheiro José Carlos propõe alteração,
ficando com a seguinte redação: “A admissão dar-se-á de acordo com o cargo e
regime de trabalho para o qual o candidato foi aprovado, conforme (...)”. A Presidenta
Interina, professora Mary Selma coloca em votação. Proposta APROVADA
por UNANIMIDADE. No item 12.1, na alínea d, teve alteração, ficando com a
seguinte redação: “a quitação com as obrigações militares (para os candidatos do sexo
masculino) e eleitorais”. No item 12.3 o conselheiro José Carlos propõe a
supressão das alíneas a e b, e na alínea c propõe supressão do trecho “por justa
causa de emprego público” e acrescentar “a bem do serviço público”, ficando com a
seguinte redação: “c) declaração de que possui situação jurídica compatível com nova
investidura em cargo público estadual, haja vista não ter sido demitido a bem do serviço
público, ou sofrido penalidade de demissão ou destituição de cargo público”. O
conselheiro Lúcio Izidro propõe a permanência das alíneas. A Presidente
Interina, professora Mary Selma retorna a presidência ao professor Jairo.
Depois de algumas discussões o conselheiro José Carlos propõe a supressão da
alínea a e alteração na alínea c. O Presidente do Conselho, professor Jairo
coloca em votação as duas propostas: a 1ª proposta é do edital e a 2ª proposta
do conselheiro José Carlos. A 2ª proposta foi APROVADA por MAIORIA. Foi
APROVADA por MAIORIA a supressão do item 12.5. No item 13.4 foi
proposto acrescentar ao final o seguinte trecho: “e ainda que o concurso venha a ser
suspenso”. O Presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação.
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Proposta APROVADA por UNANIMIDADE. O conselheiro Lúcio Izidro
propõe a supressão do item 13.11. O Presidente do Conselho, professor Jairo
coloca em votação. Proposta APROVADA por MAIORIA. O conselheiro José
Carlos propõe que seja inserido o item 12.6 e nele conste “a lotação do servidor
nomeado obedecendo à ordem de sua classificação e indicar o campus de sua
preferência”. Proposta APROVADA por MAIORIA. No item 13.15 foi proposta
a seguinte alteração: ao invés de ser “serão resolvidos pelo CONSU” passará a ser
“com orientação da CJUR”. Proposta APROVADA por MAIORIA. O
conselheiro Wellyngton continua com a leitura da minuta do edital e explica
que a distribuição de vagas foi decidida com os coordenadores e diretores; não
foi a comissão que decidiu. O conselheiro José Carlos pergunta quem decidiu
essa questão de 50 vagas. O conselheiro Wellyngton explica que o processo,
“originalmente, solicitava 86 vagas, mas pela impossibilidade de autorização, por gerar
aumento de despesa e, portanto, ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi negociado
para se converter os gastos com professor substituto em vagas para professor efetivo,
considerando-se o cargo e a carga horária”. O conselheiro José Carlos diz que
deveria ter sido decidido pelo CONSU que é o órgão máximo dessa
Universidade. O Presidente do Conselho, professor Jairo explica que toda a
comunidade acadêmica foi chamada para decidir sobre essas vagas, os
sindicatos, conselhos de Campus, coordenadores, diretores e explica que todos
os candidatos ao governo estão assinando um documento se comprometendo
em nomear os aprovados e mais 50, entre outras coisas. O conselheiro José
Carlos pergunta se a direção do Campus I concordou com esse número de
vagas. “Qual foi o critério para a distribuição das vagas?” O conselheiro Deyvson
explica que não foi pelo quantitativo de aluno. Propõe que a distribuição seja
pela questão de quantidade de professor. O conselheiro Roberto Calabria diz
que se o critério for por professor da área, e que se for para o curso de História,
que seja formado em História. O conselheiro José Carlos propõe estabelecer
um critério básico para a distribuição de vagas. “Só em Arapiraca, Campus I,
perdemos 31 docentes; os professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e
Direito estão quase todos em Maceió, no Campus VI; o curso de Administração Pública
é o que mais tem professores”. O conselheiro Odilon discorda do conselheiro José
Carlos. Concorda apenas quando o mesmo diz que deveria ter passado pelo
CONSU; todos os conselheiros de Campus discutiram isso. “Nós vamos chamar
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de novo esses conselhos para resolver a mesma coisa”. O conselheiro Roberto
Calabria informa que existem cursos que perderam mais de 50% dos docentes.
“Por conta dessa proposta de 86 para 50 vagas, terá consequências políticas graves; o
curso de História não tem como diminuir”. O conselheiro Renan propõe que sejam
86 docentes com 20 horas; “o importante são as aulas, são os alunos”. O
conselheiro Mário Agra diz que a PRODHU e a Direção convocaram, “é
complicado a pessoa vir aqui e dizer que não sabia da reunião”. O conselheiro Júnior
Pinheiro fala que a UNEAL precisa é de Autonomia Financeira. “Nós temos que
considerar toda a comunidade acadêmica”. O conselheiro Deyvson explica que essa
discussão deveria ter sido trazida ao CONSU, mas não se pode desconsiderar
todo o debate anterior, com os centros acadêmicos, DCE, Sindicatos. “Se fosse
possível gostaria de rediscutir, não vamos ser radicais de dizer vamos reduzir para 20h;
propõe em virtude do esvaziamento do CONSU suspender a sessão e convocar outra
sessão para discutir esse ponto”. O conselheiro Odilon diz que se for pra
rediscutir a questão de vagas, o concurso não sairá esse ano; o processo terá que
voltar a PGE e aos outros órgãos de Estado. “No mínimo precisamos respeitar os
conselhos de Campus e que são os que têm competência para discutir as vagas de seus
Campi”. O conselheiro José Carlos diz que não viu essa comunidade reunida;
“os alunos de História não participaram, isso era pra ter sido resolvido pelo CONSU.
Houve um erro”. A conselheira Maria Helena diz que nunca foi favorável, foi
voto vencido. “Por isso trabalhei com os coordenadores, diminuindo várias vezes”. O
Presidente do Conselho, professor Jairo explica que não existiu falta de
democracia, e diz que a autorização do concurso ocorreu há pouco mais de um
mês; e toda a comunidade acadêmica foi convidada, com notícias na página,
mídias sociais e através do apoio dos Diretores de Campus que se articularam
com suas comunidades. O conselheiro Washington diz que o concurso é da
luta sindical, luta dos últimos 8 anos. “É muito bom chegar aqui e discutir e nunca
participar das lutas; o que foi conquistado foi com muita luta. Se alterar de 50 para 86
não vai resolver nada, vai continuar com os problemas. Precisamos de autonomia
financeira”. O conselheiro Júnior Pinheiro pede vistas ao processo. Nada mais
havendo a tratar o Presidente agradece a todos e declara encerrada a sessão
extraordinária às 19h30 e foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Ana
Cláudia Silva de Oliveira Rocha, Secretária Executiva, pelo presidente do
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CONSU/UNEAL, Prof. Me. Jairo José Campos da Costa e demais conselheiros
presentes.

Prof. Me. Jairo José Campos da Costa
Presidente do CONSU/UNEAL

Ana Cláudia Silva de Oliveira Rocha
Secretária Executiva da CONSU/UNEAL
CONSELHEIROS:
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