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ATA 005/2015
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 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, ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA, ROBERTO
CÉSAR ALVES DE CORREIA, INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS,
WASHINGTON VIANA ALVES, DENIZE DOS SANTOS PONTES, SANDRO GUEDES
FERNANDES, LÚCIO LUIZ IZIDRO DA SILVA, RENAN ROCHA DA SILVA, JÚNIOR
PINHEIRO DE ARAÚJO, MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO e os Conselheiros
Suplentes: JULIANA BEZERRA DA SILVA e LAEDSON SILVA SANTOS. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo declarou aberta a sessão com a leitura da ata do dia
vinte e sete de outubro 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, Prof. Jairo inicia os informes e passa a fala ao conselheiro
Washington que propõe que a sessão do CONSU termine às 11h, já que haverá uma
mobilização no Palácio dos Palmares em relação às questões envolvendo o PCC dos
servidores da UNEAL. Depois de algumas propostas, foi APROVADO o término da
sessão para às 12h. O conselheiro Júnior Pinheiro passa a sua fala ao discente do curso
de Direito, Itamar. O discente do curso de Direito, Itamar entrega um requerimento,
através do processo n.º 4104-1780/2015 ao Presidente do Conselho, Prof. Jairo, no qual
vem requerer a suspensão da Sessão alegando que não foi cumprido o prazo regimental
de 72h para a publicação. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo faz a leitura do
requerimento e solicita esclarecimentos da Secretária Executiva do CONSU. A
Secretária Executiva, Ana Cláudia informa que o prazo regimental foi cumprido pela
Secretaria do CONSU em relação à data de envio para publicação no Diário Oficial do
Estado de Alagoas, porém houve um problema no Diário Oficial do Estado de Alagoas
e com isso a publicação saiu apenas 2 dias depois da data do envio da convocação. Não
havendo nenhuma incongruência e não havendo mais informes, o Presidente do
Conselho, Prof. Jairo faz a leitura dos pontos de pauta: 1-Processo n.º 4104-731/2012Solicita a criação do curso de Direito do Campus VI, em Maceió; 2-Processo n.º 4104__________________________________________________________________
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1645/2015- Proposta de Calendário Acadêmico 2016; 3- Processo n.º 4104-1821/2014Outorga de Grau e Registro de diplomas e expedição de segunda via de diploma; 4Processo n.º 4104-1758/2015- Curso de Matemática do Campus I. Logo após a leitura
dos pontos de pauta, o Presidente do Conselho, Prof. Jairo, passa para o primeiro
ponto de pauta: Processo n.º 4104-731/2012- Solicita a criação do curso de Direito do
Campus VI, em Maceió e explica que já houve uma discussão na sessão anterior e o
conselheiro Renan Rocha pediu vistas ao processo. Explica ainda que caso o curso seja
aprovado, o mesmo só será ofertado no SISU de 2017. O conselheiro Júnior Pinheiro
fala que visto não ter nesta Sessão a presença dos conselheiros eleitos no último
processo eleitoral para o CONSU e a importância do tema que trata da criação de um
novo curso na Universidade, compreende que é necessário possibilitar a participação
destes
novos
membros
nas
decisões
de
tal
natureza.
Desta forma, ressalta a importância da participação dos membros eleitos no Conselho e
pede vistas do processo em tela para garantir a participação democrática do processo,
de forma que a referida decisão não seja uma decisão administrativa, mas sim um
anseio da comunidade acadêmica. O conselheiro Roberto César fala que fica
preocupado com a forma de retirada do processo de pauta. “Visto que quando o pedido de
vistas é feito pela primeira vez, a dúvida processual é válida. Portanto este conselho é
autossuficiente para propor a quebra de vistas do conselheiro Junior Pinheiro. O conselho pode
aceitar e votar se acata ou não o pedido de vistas. Gostaria de consultar o jurídico na parte
regimental e viabilizar a quebra juntamente com os conselheiros, porque isso vai virar uma
prática e as discussões deste conselho serão eternas se cada sessão um pedir vistas”. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo faz a leitura do art. 54 do Regimento Interno do
CONSU e informa que o conselheiro terá direito ao pedido de vistas. O conselheiro
Júnior Pinheiro diz que “como conselheiro temos na composição do Pleno e das câmaras,
técnico, alunos e professores. Enquanto representante dos estudantes, não precisaria, mas hoje
sinto que devo registrar que temos um quantitativo total de 10 estudantes no Conselho,
entretanto, hoje temos somente o membro do DCE representando a categoria, assim como os
técnicos tem somente o sindicato e os professores além do sindicato tem somente cargos de gestão,
o que caracteriza hoje um conselho administrativo, limitando a participação democrática na
Universidade. Isto por si só é razão para levar para outro momento esta situação, pois este
impasse da aprovação ou não do curso se dá devido à necessidade de discutir mais amplamente o
PDI da instituição. Somado a isto, temos também a situação gerada em torno da legalidade ou
não da convocação, que não deve deixar de ser observada. Se por um lado a demora do Diário
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Oficial foge ao domínio da UNEAL e a isenta da responsabilidade do atraso da publicação, por
outro lado ainda faz com que uma aprovação de tal matéria, pela própria polêmica que ela traz,
pode ter seu ato posteriormente anulado, por uma simples demora na publicação do Diário
Oficial, mesmo devido à demora externa a instituição. Desta forma, reitero o pedido de vista e
compreendo que este se justifica para garantir a maior participação democrática na instituição e
em novo momento qualquer que seja a decisão não poderá ser questionada quanto à legalidade”.
O conselheiro Lenivaldo fala que o conselho tem um regimento e se o prazo do
regimento não foi respeitado, é preciso ter cuidado. “E do ponto de vista da
representatividade legal, quantos estudantes temos aqui? Docentes e servidores pensam a
Universidade mais a criação do curso está ligado aos desejos da sociedade, dos filhos dos
trabalhadores e o que temos de representatividade mais perto da sociedade são os discentes. E por
não ter essa representatividade aqui no conselho, não me sinto à vontade para votar”. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo informa que a sessão foi convocada dentro do
prazo regimental, que todo direito de qualquer conselheiro por força do regimento será
mantido. “É fato que o Campus de Maceió, sendo o último, em breve terá que ser expandido
para que integralize pelo menos o mínimo que tem nos Campi de União dos Palmares e São
Miguel dos Campos”. Explica ainda que o processo retornou a plenária por ser
regimental. Pergunta se o conselho permite a fala do discente Itamar e do docente
Felipe. APROVADA por UNANIMIDADE a fala. O discente Itamar explica que os
discentes não são contra a expansão da Universidade “A questão é que
administrativamente a UNEAL neste momento não suporta. Se vocês acham que com mais 9
docentes o curso funcionará normalmente, faço um convite para virem conosco para assistir aula
em sala sem estrutura, a fazer pesquisa em biblioteca que não existe, a fazer parte de escritório
que não existe e a fazer parte de grupo de pesquisa que não existe núcleo de pesquisa. Diz que em
relação ao Campus de Maceió ter docentes, no primeiro e segundo período de 2017 será tranquilo,
mas em 2018 iniciarão as disciplinas específicas e em breve começarão as transferências”. O
docente Felipe diz que é a favor da criação do curso de Direito em Maceió, embora
concorde com toda a precarização do curso de Direito de Arapiraca. “Podemos deliberar
que nos próximos concursos da UNEAL e quando houver dois cursos, seja colocado que não
haverá remoção por no mínimo 10 anos. Acredito ainda que o curso de Maceió irá fortalecer o
curso de Arapiraca. A oferta será para 2017 e em Maceió na prática nós queremos é trabalhar,
nós temos docentes nas áreas de Filosofia, Economia, Direito, Psicologia e muitos com 40h, esses
docentes irão ministrar aula tanto em Direito como em Administração Pública, seria uma
questão de otimizar os docentes. Agora o que me preocupa é que o precedente de pedir vistas é
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muito perigoso, pois vai ter processo que nunca será votado na história da UNEAL”. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo pergunta se mais algum conselheiro deseja pedir
vistas ao processo e lembra que na próxima sessão o processo deverá retornar ao
plenário. Explica ainda que o prazo do pedido de vista é de 24 horas para cada
conselheiro. O conselheiro Júnior Pinheiro foi o único que pediu vistas ao processo. O
conselheiro Reinaldo faz a leitura do Art. 41 do Regimento Interno do
CONSU/UNEAL. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa para o segundo ponto
de pauta: Processo n.º 4104-1645/2015- Proposta de Calendário Acadêmico 2016. A
conselheira Maria Helena explica que foi formada uma comissão para elaboração do
Calendário Acadêmico, composta pelos servidores: Israel Silva de Macedo, Cláudia
Cristina Barbosa Rego, Maria do Rosário dos Santos Farias, Tereza Alvacy de Almeida
Lima, Maria de Fátima da Silva e Valdirene Firmino de Lima e explica que os servidores
Israel e Tereza Alvacy irão fazer a apresentação. A Técnica-administrativa Tereza
Alvacy explica detalhadamente todo o calendário. O conselheiro Reinaldo fala sobre o
recesso administrativo entre natal e ano novo e diz que prejudica alguns setores que
não param nesse período, como é o caso da PROPEG. Propõe que o recesso
administrativo aconteça na primeira semana de janeiro para todos os setores e no mês
de dezembro sejam suspensas as atividades apenas nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01.
O Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em votação a proposta do conselheiro
Reinaldo. Proposta APROVADA por UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho,
Prof. Jairo passa a presidência a conselheira Maria Helena. A conselheira Adriana
Rocely propõe que as datas das reuniões com os gestores já constem no calendário
acadêmico e pergunta se as formações para os docentes e técnico-administrativos
estarão contempladas no calendário. O conselheiro Cristiano explica que já
aconteceram 2 reuniões do grupo gestor, que é composto pela Reitoria, Pró-Reitorias e
Direções dos Campi. “As reuniões aconteceram nos Campi de Arapiraca e a segunda em
Santana do Ipanema. É importante constar as datas das reuniões no calendário acadêmico”.
Parabeniza a conselheira Adriana Rocely. O conselheiro Lenivaldo propõe que as
reuniões aconteçam a partir de março. O conselheiro Cristiano explica que a reunião
dura o dia todo em cada Campus e os discentes, técnicos e docentes também participam.
Propõe que a próxima reunião aconteça na 1ª quarta-feira do mês de março e as outras,
nas 3ª quartas-feiras a cada 2 meses. A Presidente interina, professora Maria Helena
coloca em votação a data das reuniões dos gestores. Proposta APROVADA por
UNANIMIDADE. A conselheira Sara Jane informa que até o dia 04 de janeiro estarão
__________________________________________________________________
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas

4

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS-UNEAL
CONSELHO SUPERIOR-CONSU
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

sendo empossados mais 30 docentes e com isso será organizado um curso de férias nos
meses de janeiro e fevereiro, e o curso terá uma data específica de acordo com cada
Campus. Explica a conselheira Adriana Rocely que não pensaram em colocar datas das
formações no calendário acadêmico, mas que já estão sendo articulados os cursos tanto
pela Escola do governo como também pela UNEAL. E também fala da importância dos
docentes estarem fazendo o cadastro para instrutores da Escola de governo, porque
com esse cadastro irá facilitar para os cursos serem realizados no interior. A Presidente
interina, professora Maria Helena passa a presidência para o Presidente do Conselho,
professor Jairo. A conselheira Denize propõe que o término das atividades acadêmicas
seja no dia 10/12/2016. O conselheiro Luziano explica que 200 dias letivos não são dias
de aula, são atividades acadêmicas, assim como: seminário, trabalhos de campo. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo fala que só restam 10 minutos e é preciso passar a
fala aos alunos do curso de Matemática. O conselheiro Lúcio propõe que os docentes
que tomarem posse e durante seu estágio probatório eles sejam submetidos a entregar
um relatório das suas atividades e só assim as coordenações irão monitorar sua
produtividade, pontualidade. A conselheira Maria do Carmo diz que a preocupação é
a mesma da conselheira Denize. “Alguns terminam bem cedo e outros ficam segurando até o
final”. Propõe que seja diminuído 7 dias em dezembro e inclua o mês de julho para
curso de férias. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo pergunta se o conselho acata a
propostas da conselheira Denize e Maria do Carmo. Foram APROVADAS por
UNANIMIDADE as propostas da conselheira Denize que é de finalizar as atividades
acadêmicas no dia 10/12/2016 e da conselheira Maria do Carmo que é incluir o curso de
férias no mês de julho. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em discussão as
datas das Sessões Ordinária do CONSU. Depois de algumas discussões, foram
aprovadas as datas das Sessões Ordinárias do CONSU de 2016, ficando com as
seguintes datas: 24 de fevereiro, 28 de abril, 01 de junho, 18 de agosto, 05 de outubro e
01 de dezembro. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa para o quarto ponto de
pauta: 4- Processo n.º 4104-1758/2015- Curso de Matemática do Campus I. Lembrando
que o terceiro ponto, que trata sobre o 3-Processo n.º 4104-1821/2014- Outorga de Grau
e Registro de diplomas e expedição de segunda via de diploma será apreciado na
próxima sessão. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo fala que o curso de Matemática
sempre foi um dos mais precarizados, porque naquele antepenúltimo concurso que
razoabilizou a situação dos docentes na instituição, não ocorreu no curso de Matemática
pelo déficit de profissionais na área. “É um curso que há um bom tempo vem com esse
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problema em relação à falta de docentes. E em relação à distribuição das vagas do concurso não
adianta querermos encontrar um culpado porque foi amplamente discutido pela direção,
coordenação e colegiados de cursos. E quando chegou a este conselho algumas discussões da base
foram modificadas e acatadas, acolhidas e votadas. O fato é que o curso de Matemática me parece
que na discussão final continuou com dificuldade de docentes e não teve a atenção que deveria ter
tido quanto a distribuição das vagas. Só lembrando que este conselho orientou prudência em
relação a dificuldade de oferta de vagas”. Diz que a discussão está aberta e passa a fala ao
discente. O discente Justino, do curso de Matemática fala que são 03 assuntos: falta de
professores, laboratório e biblioteca. Porém por conta do horário irá apenas discutir o
primeiro. Faz uma explanação da história da criação do curso de Matemática e fala da
grande relevância do curso para a sociedade, tendo formado vários professores das
escolas do município. Explica a situação da carência de professores e sobre o escasso
quadro de vagas dos professores no curso de Matemática do Campus I. O discente
Orestes, do curso de Matemática fala das dificuldades do curso de Matemática e diz
que só existem 3 docentes e pergunta ao conselheiro Sandro Guedes quantos
professores seria necessário para o curso. O conselheiro Sandro Guedes responde a
pergunta do discente informando que com 8 professores é possível. O discente Orestes,
do curso de Matemática fala da questão da ausência de professores e da dificuldade em
sala de aula e também para a orientação dos trabalhos. Pergunta sobre a questão da
nomeação dos docentes. A conselheira Sara Jane explica que o processo de distribuição
das nomeações não é em cima das carências dos cursos e sim do número das vagas.
“Até porque em momento nenhum está se negando a carência dos cursos, são duas coisas
diferentes. As vagas foram definidas aqui neste conselho, eu não estava presente. Mas as
informações que estão no relatório é que tanto aqui como em colegiado do Campus e só foram 4
docentes de Matemática deste último concurso, um deles não irá assumir e nós já estamos
pedindo a deseficacização, também já entramos em contato para o outro assumir”. Cita que
serão 4 docentes: 2 para Palmeira dos Índios de 20h, 1 para Santana do Ipanema de 20h
e 1 para Arapiraca por 40h. A conselheira Maria Helena fala que foi uma discussão
longa em relação à distribuição das vagas e que o Campus I ficou com apenas 11,
sabemos que o curso de Matemática tem sua carência e foi uma luta para que cada
Campus ficasse com uma quantidade para suprir uma parte da carência. “Não foi uma
questão de não priorizar e sim uma quantidade mínima de vagas para o Campus”. O Presidente
do Conselho, Prof. Jairo propõe que as professoras Maria Helena e Juracy vejam quem
tem formação em Matemática para que neste momento possam ajudar o curso de
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Matemática suprindo algumas disciplinas. “Agora é preciso entender se no próximo ano se
não conseguirmos concurso para docentes, o curso não terá condições de ofertar vagas no SISU.
Lembrando que não é fechar curso e sim, suspender por 1 ano a oferta de vagas”. Solicita que os
Diretores e Coordenadores verifiquem quais são os docentes que estão pedindo
diminuição de carga horária. O Conselheiro Júnior Pinheiro parabeniza os alunos de
Matemática por estarem presentes na plenária e reforça que o Diretório Central dos
Estudantes está sensível as pautas apresentadas e que é necessário a articulação dos
estudantes para fortalecer as reivindicações. Fala da questão da Universidade dar uma
assessoria para que seja judicializado e pressione o governo em relação à situação do
curso de Matemática. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo explica que não irá fazer
isso só com a questão de Matemática e sim, no geral. “Porque inclusive depois da
jurisprudência criada pela nomeação dos docentes do curso de Direito, recomendo que toda a
reserva técnica do concurso faça a mesma coisa, porque assim como não fiz com os docentes de
Direito, todos os outros que entrarem pelos poderes que foram criados eu não vou recorrer a
nenhum. Todos os cursos da UNEAL deverão ser tratados por igual”. 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 Cláudia Silva de Oliveira Rocha, Secretária
Executiva, pelo presidente do 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 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 ____________________________________
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LENIVALDO MANOEL DE MELO _____________________________________________
LUZIANO PEREIRA MENDES DE LIMA _______________________________________
ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA _______________________________________
ROBERTO CÉSAR ALVES DE CORREIA _______________________________________
INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS _______________________________________
WASHINGTON VIANA ALVES _______________________________________________
DENIZE DOS SANTOS PONTES ______________________________________________
SANDRO GUEDES FERNANDES _____________________________________________
LÚCIO LUIZ IZIDRO DA SILVA ______________________________________________
RENAN ROCHA DA SILVA __________________________________________________
JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO _____________________________________________
MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO _________________________________________
CONSELHEIROS SUPLENTES:
JULIANA BEZERRA DA SILVA ________________________________________________
LAEDSON SILVA SANTOS ___________________________________________________

__________________________________________________________________
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