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ATA 005/2013
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, reuniu-se o
Conselho Superior, na Sala dos Conselhos, na Reitoria da UNEAL, na cidade de
Arapiraca, às 9h, presidida a sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA,
Presidente deste Conselho. Estando presentes os Conselheiros Titulares: MARY
SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
SANTOS, WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, REJANE VIANA
ALVES DA SILVA, MARIA HELENA DE MELO ARAGÃO, MÁRIO DINIZ
AGRA, MARIA BETÂNIA ROCHA DE OLIVEIRA, ROBERTO CESAR ALVES DE
CORREIA, EDEL GUILHERME SILVA PONTES, MARIA MARGARETE DE
PAIVA SILVA, RENAN ROCHA DA SILVA e JAMES EDWIM ALARCÃO.
Conforme convocação às nove horas foi feita verificação do quórum pelo
Presidente do Conselho, Professor Jairo e constatada sua inexistência o
presidente declarou suspensa a sessão por meia hora; decorrido o tempo
regimental de trinta minutos e feita uma nova contagem, foi constatado o quórum
e o presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata do dia vinte e seis de
junho do ano de dois mil e treze. O conselheiro James pergunta se a ata ao invés
de ser lida no início da sessão, não poderia ser enviada por e-mail aos conselheiros
e que fosse aberto um espaço na próxima sessão para apenas os conselheiros que
tivessem algo a modificar que se manifestassem; “pois toda sessão perdemos muito
tempo com a leitura, além de ser cansativo”. O conselheiro Wellyngton esclarece aos
demais conselheiros de que é regimental a leitura da ata, ela é obrigatória, como
abertura de qualquer solenidade de sessão desse Conselho; “inclusive, no próprio
regimento diz que em não havendo quórum, proceder-se-á à leitura da ata da sessão
anterior, possibilitando que os membros cheguem até a sua conclusão”. Após a leitura,
algumas modificações foram sugeridas e, em seguida, a ata foi APROVADA por
unanimidade. O Presidente do Conselho, Professor Jairo deu início aos informes
avisando que “está sendo preparado um lançamento dos livros junto a PROPEP e que
foram financiados pela Universidade, daquele edital que foi publicado no ano passado, em
torno de 40 livros”; fala que a professora, antropóloga e doutora Luitgarde estará na
Uneal, de 12 a 16 de agosto, para ministrar um ciclo de palestras; além do Campus
I, em Arapiraca, a estudiosa também irá aos Campi III, em Palmeira dos Índios, e
V, em União dos Palmares; fala ainda que a escritura do terreno da Uneal, no Lago
da Perucaba, em Arapiraca, foi firmada na semana passada e a Uneal já está de
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posse do terreno; recentemente aconteceu o recredenciamento da Uneal, tendo
sido recredenciada como Universidade por mais 5 anos; a Uneal foi convidada a
participar das comemorações do aniversário de morte do cangaceiro Lampião, que
será em Piranhas, nos dias 27 e 28 de julho, “estarei representando a Universidade
neste evento‛; em relação à construção da casa do estudante, em Santana do
Ipanema, o processo está sendo licitado pela Secretaria de Infraestrutura, e dentro
de 90 dias estará sendo liberada a ordem de serviço; sobre o Campus V, de União
dos Palmares, os projetos de engenharia estão em fase de conclusão, ‚espero até o
final do ano assinar essas ordens de serviço‛. O conselheiro Clébio após solicitar e ter
sido autorizado a dar algumas informações, fala que a Uneal foi convidada através
do Núcleo de Pesquisas Afro-brasileiras, ‛fomos convidados pela SEPPIR, do
Ministério da Igualdade Racial, e somos a única Instituição desse grupo que fomos
convidados como representantes da Uneal para participar da Plenária dos Povos e
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana no Brasil e compor um grupo de
especialistas que nesse momento realiza um estudo a fim de elaborar uma publicação no
ministério e formula as bases conceituais que definirão o campo das políticas de Estado‛. A
conselheira Mary Selma agradece a participação dos docentes, discentes e
técnicos durante a presença da comissão avaliadora para o recredenciamento da
universidade, “foi muito importante a fala de vocês; Ontem o relatório foi
encaminhado ao Conselho Estadual de Educação de Alagoas”. O conselheiro
Roberto Cesar fala sobre o Campus VI, de Maceió, e diz que o Campus está em
processo de remoção dos professores, e em breve, de técnicos; estamos sendo
procurado pelo Ministério Público para formamos uma turma de pós-graduação
em Gestão Pública, “já entrei em contato com o prof. Jairo e as pró-reitorias e também ao
PROESP para fazermos os cálculos e fecharmos esse convênio‛. O conselheiro Renan
parabeniza os novos conselheiros e fala da importância deles no Conselho;
parabeniza a todos que participaram da aprovação do recredenciamento da Uneal.
O conselheiro James parabeniza os novos conselheiros. O conselheiro Edel
parabeniza pela gestão democrática que aconteceu durante a eleição de Diretores e
também aos novos Diretores de Campus; “alguns estão chegando e outros estão
deixando como no caso da professora Betânia, mas que deixou em boas mãos; amanhã
haverá a reunião do NDE e existem 3 pontos para reunião”; fala ainda sobre o
recredenciamento. A conselheira Mary Selma explica que já foi concluído o edital
do PROLIND e já estão na fase de contratação. A conselheira Margarete explica
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que as vagas não foram todas preenchidas e estará lançando um novo edital em
breve para preenchimento do PROLIND. O presidente do Conselho, professor
Jairo faz a leitura dos pontos de pauta e pergunta se tem alguma inclusão de
pauta. O conselheiro James propõe a publicidade das comissões criadas por esse
Conselho, “temos várias câmaras, comissões, CPA e CURA e não são publicadas na
página da internet; nós temos vários Conselhos, várias Câmaras e nós não sabemos o que
está sendo discutido ou o que tá sendo feito, a gente acessa a página da Uneal e não existem
as decisões desse Conselho, ou seja, não se tem publicidade das informações, eu procurei as
atas na página e não as encontrei‛. Propõe que seja analisada e verificada, e se caso
não esteja sendo feita, que seja feita a publicidade das decisões desse Conselho,
como também os membros e decisões das câmaras e comissões na página. O
presidente do Conselho, professor Jairo explica que todas as atas, resoluções,
portarias e convocações são publicadas na página da Uneal e no Diário Oficial do
Estado; explica que inclusão de pauta tem que ser feita através de processo. O
conselheiro Wellyngton fala que se sente desnorteado com tudo que é exposto,
‚pois esse é o Órgão Máximo das deliberações da Universidade e tudo é publicizado na
página, todas as convocações, atas, e as resoluções desde 2007 estão na página, recebo
vários processos de servidores da casa com as resoluções nele inseridas; confesso que não
entendo o que esse Conselho está fazendo que, nas palavras do Conselheiro, ‘não estão
sendo publicizadas’; nem os votos da plenária são secretos, e outra, nós não estamos
escondendo nada; os avaliadores estiveram aqui, são de fora, e nos disseram que
encontraram tudo na nossa página, enquanto alguém daqui diz que não encontra nada
deste Conselho; eu gostaria que fosse mais claro, nada que o conselheiro afirmou eu consigo
corroborar nesse momento‛. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em
votação a proposta do Conselho James que é incluir um ponto de pauta; foram 8
votos contra e 2 votos a favor. A proposta NÃO foi aprovada. O presidente do
Conselho, professor Jairo solicita ao conselheiro James que seja colocado através
de processo e encaminhado ao Conselho. Terminado os informes, o presidente do
Conselho, professor Jairo começa com o 1º ponto de pauta - Solenidade de posse
dos novos conselheiros do CONSU e assinatura dos termos de posse. Estando
presentes os seguintes Conselheiros Titulares: ODILON MÁXIMO DE MORAIS,
CLÉLIO CRISTIANO DOS SANTOS, ROZENILDA SARAFIM DA SILVA, JOÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERREIRA, THIAGO DA SILVA CLARO, MAX
LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS, LUÃ KARLL DE OLIVEIRA, MELQUI
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ZEDEQUE LOPES RIBEIRO, ALEZY OLIVEIRA LIMA e ANDRÉIA VIEIRA DOS
REIS e Conselheiros Suplentes: ANTÔNIO ALFREDO TELES DE CARVALHO,
ANA LÚCIA DOS SANTOS BATISTA, DEYSE ANE DUARTE SLVA, NAIRA
APARECIDA DA SILVA, ELIZABETE LIRA DO NASCIMENTO, JOELSON
PINHEIRO DANTAS e SÉRGIO FERREIRA LIMA. Assinado os termos de posse.
A Presidência convida a todos os que assinaram os seus termos de posse a tomar
assento no Conselho e participar, a partir daquele momento, das deliberações,
informando à Secretaria do CONSU para incluir na lista de presença do dia. O
presidente do Conselho, professor Jairo passa para o 2º ponto de pauta –
Reestruturação das Câmaras - o presidente informa a atual composição das Câmaras e
explica que algumas se encontram desestruturadas e inoperantes e fala da relevância da
regularização de suas atividades para o andamento dos processos do CONSU; após
algumas modificações, ficaram assim compostas as Câmaras: Conselheiros,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, LENIVALDO MANOEL
DE MELO, ANDREIA VIEIRA DOS REIS, ANA LÚCIA DOS SANTOS SILVA
BATISTA e ROZENILDA SARAFIM DA SILVA para composição da Câmara de
Legislação e Normas; Conselheiros, ANTONIO MARCOS PONTES DE
MOURA, MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO, JOÃO ANTONIO DE
OLIVEIRA LIMA, MÁRCIA JANAINA LIMA DE SOUZA, ALEZY OLIVEIRA
LIMA e MÁRIO DINIZ AGRA para a composição da Câmara de Graduação e
Extensão; Conselheiros REJANE VIANA ALVES DA SILVA, JAMES EDWIM
ALARCÃO, LUIZ GERALDO RODRIGUES DE GUSMÃO, MAX LEANDRO
CARVALHO DOS SANTOS e ALEX MARCELO BRITO SANTOS para a
composição da Câmara de Planejamento Administração e Finanças; e os
Conselheiros MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, RENAN ROCHA DA
SILVA, EDEL GUILHERME SILVA PONTES, IURI DANIEL TRUKITI,
ANTÔNIO ALFREDO TELES DE CARVALHO E NAIRA APARECIDA DA
SILVA para a composição da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. A
reestruturação das Câmaras foi APROVADA por unanimidade pelos
conselheiros. O presidente do Conselho, professor Jairo passa para o 3º ponto de
pauta – Resultado da eleição para Direção de Campus. Por solicitação da
Presidência, o conselheiro Wellyngton faz a leitura do edital com o resultado final
das eleições para Diretores de Campus. O resultado final foi APROVADO por
unanimidade pelos conselheiros, sendo homologado o resultado das eleições. O
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presidente do Conselho, professor Jairo passa para o 4º ponto de pauta: 4104847/2013- Calendário Acadêmico 2013.2 e solicita que a conselheira Mary Selma
explique o próximo ponto de pauta. A conselheira Mary Selma explica o
Calendário Acadêmico 2013.2; fala da procura dos Diretores de Campus para o
edital de portadores de diplomas, mas de acordo com o regimento só é permitido
abrir edital com vagas remanescentes do vestibular. O presidente do Conselho,
professor Jairo pergunta se há alguma sugestão para o calendário acadêmico. O
conselheiro Odilon propõe que na primeira semana de dezembro seja colocado
como atividade acadêmica e que constasse no calendário acadêmico para que os
alunos participassem da iniciação científica. A conselheira Andreia pergunta
sobre a previsão do sistema acadêmico online “já que hoje possuímos os 3 analistas do
NUTEC”. O presidente do Conselho, professor Jairo explica a conselheira
Andreia sobre o registro acadêmico: “foi comprado um servidor e recentemente fiz uma
reunião com os analistas e pedi que eles verificassem se o projeto da Uncisal se aplicaria
com a nossa realidade e foi avaliado que era melhor trazer o servidor para a Uneal;
chegamos à conclusão de que deveríamos licitar alguma empresa para prestar esse serviço
do registro acadêmico”. O conselheiro Renan propõe que todo ano os alunos que
apresentaram trabalhos fora da Universidade, que apresentassem aos novos
alunos; “todos os trabalhos que fossem apresentados fora da Uneal, financiados pela
universidade, que apresentassem dentro da Uneal também”. O presidente do Conselho,
professor Jairo pergunta se a proposta do conselheiro Renan não estaria
contemplada na iniciação científica. O conselheiro Clélio pergunta se a semana de
iniciação científica vai ser descentralizada em todos os campi; o evento é aqui,
‚mas o que o conselheiro Renan propôs é que na primeira semana aconteça em todos os
campi‛. O conselheiro Edel Guilherme concorda com o conselheiro Renan. O
presidente do Conselho, professor Jairo pergunta se colocaria uma data no
calendário no início do semestre para todos os alunos que receberam fomentos
pela Uneal para apresentação de trabalhos fora, que apresentassem na Uneal. O
conselheiro Edel Guilherme diz não apenas os que receberam fomentos, mas
todos aqueles que queriam apresentar. O conselheiro Clébio diz que é muito
pertinente a fala do conselheiro Edel, ‚é interessante que seja criada uma semana
acadêmica e todas as pessoas desta Instituição que receberam fomentos para apresentar
trabalhos fora, fossem obrigadas a apresentar seus trabalhos também na Uneal; poderíamos
trazer os colegas professores para apresentarem seus trabalhos também com os estudantes e
5
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depois que assumimos em 2010, a Universidade, nunca na história da Uneal se facultou a
quantidade de auxílio a estudante a ao professor; agora o retorno para a Universidade em
termos de visibilidade, socialização e produção literária é zero, porque as pessoas viajam e
viajam muito e muitos trabalhos apresentados dentro e fora do Brasil; às vezes trabalhando
dentro do próprio setor e nem temos ciência dos trabalhos apresentados pelos nossos
colegas; desse jeito estamos produzindo conhecimento que só está servindo para o povo de
fora‛. O conselheiro Odilon diz que, a partir da fala do conselheiro Clébio, deseja
reformular a proposta e propõe que deveria ser um congresso acadêmico e que
atingisse os 3 pilares da Universidade, extensão, pesquisa e de iniciação à docência. O
presidente do Conselho, professor Jairo explica o que está sendo proposto no
Conselho, “é pensarmos numa grande semana acadêmica da Uneal onde teremos projetos
de pesquisa, de extensão, de iniciação científica e todas as apresentações com fomentos ou
sem fomentos institucionais e colocarmos isso dentro do calendário acadêmico; como isso é
uma questão que demanda muito tempo, seria interessante delegar umas subcomissões para
a organização do evento”. Os conselheiros decidiram que as Pró-Reitorias se reúnam
e organizem esse evento. O conselheiro Renan fala que é necessário fazer um
evento fora da Universidade, “em Santana do Ipanema, na Praça Ceci Cunha
[Arapiraca], em Maceió para mostrar que a Uneal existe”; retira a sua proposta e se
sente contemplado na proposta do conselheiro Odilon. A conselheira Margarete
fala da sua preocupação com algumas falas que escuta, pela falta de planejamento;
se tem uma semana pedagógica no começo do curso, poderia existir uma semana
de extensão; “o que caracteriza uma universidade é o ensino, mas o que eu vejo são
muitos eventos, e boicote em alguns deles‛; propõe que cada curso tenha sua semana
acadêmica. A conselheira Francisca fala sobre o ENIC (Encontro de Iniciação
Científica) – a CAPES e o CNPQ exige a implantação do ENIC. A conselheira
Margarete propõe que na 1ª semana antes do início das aulas, que fosse
apresentado um evento específico de cada curso e que seja colocada uma cláusula
nos auxílios ao pesquisador e ao aluno, que docentes e discentes precisariam
apresentar os trabalhos durante essa semana. O conselheiro Clélio diz que acha
pertinente a preocupação da conselheira Margarete, “mas vejo alguns problemas,
quando começamos a criar mecanismos aos editais e esses editais sejam atrelados à semana
de curso, começa a burocratizar demais as coisas e se essas semanas não estão surtindo
efeito em alguns cursos, isso é questão dos colegiados‛. O conselheiro Odilon pergunta
se vão colocar em votação as propostas da conselheira Margarete, que são duas
6
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propostas, uma é a questão do Encontro Pedagógico e a outra, é sobre a cláusula
nos auxílios ao pesquisador e aluno; ‚temos que lembrar que não podemos alterar
resolução sem abertura de processo‛. O presidente do Conselho, professor Jairo pede
que seja encaminhado por processo. A conselheira Margarete fala que poderá ser
nos dias 9 e 10 de setembro – apresentação dos trabalhos de extensão - Encontro
Pedagógico dos cursos e as aulas com os alunos começaria no dia 11 de setembro.
O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação. Proposta
APROVADA por maioria. O conselheiro Odilon propõe um Congresso
Acadêmico na primeira semana de dezembro, onde serão apresentados os
trabalhos. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação. Proposta
APROVADA por maioria. Depois de algumas sugestões, o processo 4104-847/2013
que trata do Calendário Acadêmico 2013.2 foi APROVADO por maioria. O
conselheiro Wellyngton pede prorrogação de tempo por mais uma hora. Pedido
APROVADO por unanimidade pelos conselheiros. O presidente do Conselho,
professor Jairo passa a palavra para a conselheira Francisca explicar o próximo
ponto de pauta. A conselheira Francisca explica o processo (4104-1286/2013) que
trata do Projeto do Curso de Especialização Lato Sensu em Desenvolvimento
Regional. O presidente do Conselho, professor Jairo agradece a apresentação da
conselheira Francisca; o curso de Pós-Graduação é gratuito com seleção pública,
funcionará no Campus de Arapiraca. O conselheiro Renan pergunta se o
Conselho não pode liberar 3 vagas para técnicos e 7 para professores já que serão
30 vagas disponibilizadas. O conselheiro Edel parabeniza a conselheira Francisca
e a equipe pela elaboração do projeto e cita o item b – “o mais importante é que vai
levar ao Stricto Sensu”; Pergunta ainda porque não deixar 50% das vagas para
Uneal, sendo 10 professores e 5 técnicos; concorda plenamente com a colocação do
prof. Renan. O conselheiro James sugere alteração – “se serão 10 vagas para
Universidade, proponho que sejam disponibilizadas as vagas para servidores da Uneal e
não docente e técnico‛. A conselheira Andreia parabeniza a conselheira Francisca,
ao PROESP, a Uneal e por estar atenta para as normas e leis; são muitas casos
complicados no registro acadêmico. A conselheira Margarete fortalece a proposta
do conselheiro Edel sendo 10 vagas para docentes, 5 para técnicos e o restante para
o público; ‚nós temos um número considerável de técnicos sem graduação; e também
precisamos qualificar os professores por conta da avaliação‛. O conselheiro Renan diz
que se o docente for concorrer com os técnicos, o docente tem mais experiência em
7
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sala de aula e vai sair na frente; “eles têm que concorrer entre eles”. O presidente do
Conselho, professor Jairo explica que o conselheiro Renan quis dizer a
experiência em termos de currículo. O conselheiro Odilon concorda com o
conselheiro James; “o grau mínimo para um professor entrar na Universidade, hoje, é de
especialista; tem que ser para servidores [técnicos]; docentes têm que fazer mestrado e
doutorado, pois é isso que qualifica a Universidade, e não um curso de especialização; essa
especialização não atende a todas as áreas, e muita gente vai querer fazer apenas por conta
do título da Pós-Graduação, o grande público que devemos atender são os nossos alunos
para que eles não precisem pagar‛. O conselheiro James diz que complementando o
que o conselheiro Odilon explicou, ‚a pós-graduação não pode apenas virar título”. A
conselheira Francisca fala que o projeto contempla 30 vagas em função do que os
professores têm condições de orientar. O conselheiro James propõe que sejam 10
vagas para a Universidade. O conselheiro Renan propõe que sejam 7 vagas para
docentes e 3 vagas para técnicos. O conselheiro Agra propõe que ao invés de 30
vagas sejam 35 vagas, sendo 15 vagas para docentes e técnicos e 20 vagas
restantes. Os conselheiros Edel e Agra solicitam que se registre em ata que eles se
comprometem a colaborar no curso com a orientação dos 5 restantes, caso sejam
aprovadas as 35 vagas. O conselheiro Renan retira a proposta. O conselheiro
Edel retira a proposta. O conselheiro Clébio diz que seria mais prudente manter
as 30 vagas, porque as pessoas estão assumindo o compromisso do
acompanhamento aos alunos. A conselheira Francisca explica que não poderão
arcar com mais coordenadores e orientandos, e o aumento de mais alunos
complica. O conselheiro James diz que é importante que se atenda ao pedido do
conselheiro Clébio, que se atente ao processo. O conselheiro Agra diz que não
existe documento maior do que a ata do CONSU e que conste isso. O presidente
do Conselho, professor Jairo coloca em votação a quantidade de vagas
disponibilizadas para o curso de Pós-Graduação. Os conselheiros APROVAM as
35 vagas. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação as duas
propostas; a 1ª proposta que sejam 15 vagas para a Universidade e a 2ª proposta
sejam 8 vagas para docentes e 7 vagas para técnicos. O conselheiro James fala
para não se criar regras de homogeneização de títulos. O conselheiro Renan diz
que se os técnicos acham que vão competir com os docentes, “eu retiro a minha
proposta”. A conselheira Rozenilda fala que os conselheiros não estão levando em
conta a fala do conselheiro Odilon; concorda com o conselheiro Odilon de que não
8
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deve fracionar. O conselheiro Wellyngton diz que foi ignorada a posição da
conselheira Francisca quando ela afirmou que não seria conveniente aumentar o
número de vagas; ‚a gente não constrói um projeto dessa forma, há um estudo para se
chegar aqui, é perigoso na empolgação querer aprovar e muitas vezes a gente perde o foco
da proposta apresentada; corroboro com as palavras do conselheiro Odilon; e acrescento
uma preocupação: e se o servidor pedir exoneração? Como ficará? A proposta é qualificar o
nosso quadro de servidores, mas, e se ele sair da instituição durante o curso? Perde-se o
motivo desse privilégio. Proponho incluir uma cláusula onde o servidor precise assinar
termo de compromisso, permanecendo na instituição até a conclusão do curso‛. O
conselheiro Odilon diz que é necessário fortalecer essa área; ‚não podemos ficar
loteando vagas, é preciso ter bom senso‛. O conselheiro Agra diz que não é obrigado a
aprovar proposta de ninguém, ‚estou me propondo com o conselheiro Edel Guilherme
de graça; proponho aumentar para 35 vagas e se vai ser 30% para docentes ou técnicos é
outra questão”. O presidente do Conselho, professor Jairo explica ao conselheiro
Agra que a quantidade é de 35 vagas e já foi aprovada; ‚a questão é universalizar as
15 vagas ou não‛. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação as
propostas do conselheiro James que propõe 15 vagas para servidores (técnicos e
docentes), que recebeu 17 votos a favor e a proposta do conselheiro Melqui
Zedeque que propõe 8 vagas para técnicos e 7 vagas para docentes, recebendo 2
votos a favor. Proposta do conselheiro James foi APROVADA por maioria.
Retomando a discussão acerca da abordagem do Conselheiro Wellyngton, a
conselheira Rejane entende que isso é causa legal. O conselheiro Clébio explica a
fala da conselheira Rejane, ‚isso é cláusula que se aplica a pessoas que se afastam para
estudar fora do exercício do trabalho e recebendo, ela é obrigada a permanecer na
Instituição por igual período; o que estamos criando agora é um curso, que terá um reserva
de vagas, que tem um tratamento diferenciado e elas não irão concorrer com todo mundo,
irão concorrer apenas entre si‛. O conselheiro James diz que respeita a opinião de
todos no conselho, mas tem a opinião contrária, ‚essa questão de obrigar o servidor a
se manter no emprego por benefícios é equivocada; o servidor enquanto está na PósGraduação estará atuando na Universidade diferente do que preza a nossa legislação que
ele se ausenta e recebe por isso; acredito que é justificável sim, até pelo tempo que ele vem
prestando serviços e não podemos olhar apenas para o futuro, não acho justo ao servidor ser
obrigado e se daqui a 3 meses ele conseguir um outro concurso público do Estado ele será
obrigado a ressarcir, e outra, não existem valores específicos; a Pós-Graduação não pode ser
9

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
CONSELHO SUPERIOR - CONSU
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE JULHO DE 2013

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

sinônimo de títulos para o currículo e sim, como capacitação; criar esse tipo de política é
uma questão retrógrada e ultrapassada‛. O conselheiro Clébio explica que decidiu
falar porque algumas vezes presidiu sessão deste Conselho e também por ser
professor da Universidade, ‚eu me preocupo com as posições aqui dentro deste
Conselho, principalmente quando você diz que a minha proposta foi retrógrada e
ultrapassada; é importante que a gente não adjetive as palavras dos outros; porque mesmo
que essa não seja a intenção, muitas pessoas se sentem assim‛. O presidente do
Conselho, professor Jairo coloca em votação a proposta dos servidores que forem
participar da especialização de terem que assinar um documento se
comprometendo a permanecer na Uneal enquanto durar o curso. Foram 13 votos a
favor e 6 votos contra. Os 15 servidores terão que assinar um termo de
compromisso se comprometendo um período do curso de especialização. Nada
mais havendo a tratar o presidente deu por encerrada à sessão e foi lavrada a
presente ata, assinada por mim, Ana Claúdia Silva de Oliveira Rocha, Secretária
Executiva do CONSU/UNEAL, 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 Claúdia Silva de Oliveira Rocha
Secretária Executiva do CONSU/UNEAL
CONSELHEIROS:
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