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ATA 006/2014
Aos dezessete 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, 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, ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA, JOSÉ CARLOS PESSÔA DE
MELO, INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS, SANDRO GUEDES FERNANDES,
DENIZE DOS SANTOS PONTES, MARIA BETÂNEA DA ROCHA DE OLIVEIRA,
CLÉLIO CRISTIANO DOS SANTOS, 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,CAMILA CHAGAS CORREIA,
ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, RUDSON NASCIMENTO SANTOS, MELQUI
ZEDEQUE LOPES RIBEIRO, TÉLIO RIDER ARAUJO e os Conselheiros Suplentes:
MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS, WELISON BRUNO DOS SANTOS,
THAYAN CORREIA DA SILVA, JOSÉ ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO e
LAEDSON SILVA SANTOS. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo declarou aberta a
sessão com a leitura da ata do dia onze de setembro 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 do ponto
de pauta: 1. Continuação da 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 do ponto de pauta, o Presidente do
Conselho, professor Jairo coloca em votação a proposta do professor Francisco
Pinto de transmissão da sessão extraordinária pela Rádio Universitária. Proposta
APROVADA por MAIORIA. Após a aprovação da proposta, o Presidente do
Conselho, professor Jairo inicia os informes falando que o terreno onde será
construído o Campus V, de União dos Palmares, foi desocupado; avisa que no dia 15
de outubro do corrente ano acontecerá a posse para a recondução do cargo de Reitor
e Vice-Reitor e também para a comemoração pelos 44 anos da UNEAL. O
conselheiro Sandro Guedes lamenta o falecimento do professor Estefano Almeida.
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O conselheiro Melqui Zedeque fala que foi muito positiva a decisão do conselheiro
Júnior Pinheiro em pedir vistas ao processo, pois foi possível pensar um pouco mais;
diz que a melhor proposta ainda é a de 50 vagas, pois está distribuída entre mestres e
doutores; fala ainda que toda a comunidade acadêmica foi convocada para discutir
essas vagas, e caso percam a chance das 50 vagas correm o risco do concurso não sair
este ano. O conselheiro Clélio fala que reconhece a importância do CONSU, mas não
pode deixar de reconhecer a importância dos Conselhos de Campus, Fórum dos
Diretores, Fórum de Coordenadores. “Sou professor de 20h, do Campus V, de União dos
Palmares e tenho um processo que está parado há mais de 3 anos querendo passar para 40h, é
mais fácil garantir o concurso e depois brigar por nomeação”. O conselheiro Mário Agra
diz que por unanimidade esse concurso público não irá resolver o problema da
UNEAL, mas concorda com as 50 vagas. O conselheiro Renan fala que só o Campus
I perdeu 16 professores, alguns aposentados e outros, morreram. O conselheiro
Landstayner diz que a culpa do que está acontecendo na UNEAL é do governo do
Estado de Alagoas. “Aqui a gente não forma doutor e sim, professor, em janeiro depois da
nomeação dos 50 professores precisamos ficar no pé do novo governo para que ele contrate
mais professores para sanar o problema da nossa Universidade”. O conselheiro Júnior
Pinheiro fala que pediu vistas ao processo para analisar um pouco mais e propõe
que seja aprovada uma comissão composta por docente, técnico e discente para criar
uma minuta sobre autonomia financeira e depois ser apresentada ao CONSU e logo
após, ser entregue ao governador eleito; segundo o Conselheiro Júnior Pinheiro,
"enquanto a gente não brigar por Autonomia Financeira, vai ficar digladiando internamente
pra concurso para professor efetivo, e logo, por concurso para técnico (já que nossos técnicos
estão saindo para outras instituições), por questões de auxílio ao estudante, auxílio para
professor e outras pautas. Este atual concurso é um paliativo (...) precisamos cobrar do
próximo governador para assumir a nomeação de mais professores". O Presidente do
Conselho, professor Jairo pergunta a plenária se autorizam a fala do professor
Clébio. APROVADA por UNANIMIDADE pela plenária. O Professor Clébio fala
que esteve na UNCISAL com o conselheiro Wellyngton e que estudaram todo o
processo para tentar entender a lógica, mas na UNCISAL os professores são 20h; os
professores não querem 40h, pois são médicos e normalmente possuem consultórios;
e lá a maioria são especialistas, são poucos os mestres e doutores. Fala ainda que a
luta se faz com quem está na luta; “o conselheiro José Carlos está certo e se ele não ficou
sabendo significa que os meios de comunicação não foram eficazes, fica apenas essa crítica”. O
conselheiro José Carlos faz referência à frase “a luta se faz com quem está na luta” e
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pergunta se quem não está na luta não tem direito de discutir. Fala ainda que nunca
pediu “que fosse enviada carta registrada, mas o que foi reivindicado aqui por mim, é que não
foi realizado um processo democrático”; diz ainda que sempre que é convocado está na
Universidade; “a minha ausência não foi em virtude de não querer, e sim, mesmo estando
aqui nas tarefas que me foram colocadas, dentro das minhas possibilidades, eu não tomei
conhecimento, assim como vários outros professores”. O Presidente do Conselho,
professor Jairo pergunta se continuará com a proposta de manutenção das 50 vagas
ou irão decidir por refazer a quantidade de vagas. O conselheiro José Carlos propõe
que se vote pela manutenção de 50 vagas ou não. O Presidente do Conselho,
professor Jairo coloca em votação as duas propostas: a 1ª proposta pela manutenção
das 50 vagas e a 2ª proposta pela não manutenção. A 1ª proposta foi APROVADA
por MAIORIA. A conselheira Maria Helena explica que o Campus I possui 11
cursos e com 11 vagas; o curso de Pedagogia estará ganhando 1 docente, mas não
tem necessidade dessa vaga; “Seria interessante se o Campus VI cedesse as 2 vagas para o
Campus I, já perdemos mais 1 docente no curso de História, e as 2 vagas irão ajudar muito”.
O conselheiro Clélio fala que discutir vagas e concursos não é para qualquer
Instituição. “Nas outras Instituições não temos tanta liberdade, é decidido e cumpra-se”. O
conselheiro José Carlos concorda com a fala do conselheiro Clélio; “o Campus I é o
que mais tem problemas, nós só temos 3 docentes no curso de História, não temos nenhum
docente que lecione História do Brasil I, II, III e IV e História de Alagoas I, II e III”. O
conselheiro Mário Agra pergunta se o CONSU tem autoridade para desfazer o que
foi feito nos Conselhos de Campus. O Presidente do Conselho, professor Jairo
explica que o CONSU em tese, por ser o Órgão Máximo, pode desfazer qualquer
decisão; “mas pelo que percebo de nossas sessões, sempre respeitamos os Conselhos de
Campus”. O conselheiro Lúcio fala da retórica e explica que na área jurídica “uma
questão discutida não vem à tona”. O conselheiro Odilon solicita prorrogação por mais
1h. Proposta APROVADA por UNANIMIDADE pelos conselheiros. O conselheiro
Odilon fala que o CONSU tem que acatar o que foi decidido nos Campi. “Não devemos
discutir as vagas e sim, discutir a questão de 20h e 40h e quais serão as áreas que queremos
doutores, serão com carga horária de 20h ou 40h”. O Presidente do Conselho, professor
Jairo coloca em votação a distribuição das 50 vagas, sendo que duas que seriam
disponibilizadas para o Campus VI, em Maceió, ficarão sendo do Campus I, em
Arapiraca. Proposta APROVADA por UNANIMIDADE. Depois de aprovada a
distribuição das vagas, será discutida a carga horária e suas respectivas áreas. O
conselheiro Wellyngton apresenta o quadro de vagas solicitado pelos Campi e o
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quadro de vagas disponível. O conselheiro Deyvson fala que existem na UNEAL 23
doutores e 4 doutorandos, totalizando 27; são 4 doutores, 2 na área de letras; 6
doutores na área de exatas (Física e Química) e 6 doutores na área de humanas. O
Presidente do Conselho, professor Jairo explica que irá se ausentar da sessão, pois
irá conceder uma entrevista a TV Pajuçara; passa a presidência do Conselho Superior
ao Vice-Reitor, professor Clébio Correia de Araújo. A conselheira Maria Helena fala
que deveria fazer a divisão proporcional das vagas de acordo com o peso de cada
campus. O conselheiro Odilon discorda em dividir proporcionalmente; Propõe que
todas as vagas para doutores sejam com carga horária de 40h; já nos cursos de
Administração, Direito, Ciências Contábeis e disciplinas afins, como: Psicologia,
Nutrição e outras tenham docentes com carga horária de 20h; para as áreas
prioritárias estabelecidas para elaboração do mestrado sejam de vagas para docentes
com mestrado de 40h. O Presidente Interino do Conselho, professor Clébio coloca
em votação as duas propostas. A 1ª proposta dos conselheiros José Carlos e Maria
Helena a divisão proporcional das vagas de acordo com o peso de cada campus mais vagas
disponíveis cabendo aos Campi distribuir essas vagas de doutores de acordo com os critérios
estabelecidos pelo CONSU; e a 2ª proposta do conselheiro Odilon admite a possibilidade
de uma distribuição entre mestrado e doutorado desde que estabelecida nas prioridades e uma
divisão linear das vagas de mestrado e doutorado, agora sendo as vagas de 20 horas de acordo
com aqueles cursos dos quais se compreenderam o perfil do profissional mais adequado para
essa carga horária. O Presidente Interino do Conselho, professor Clébio coloca em
votação como será o encaminhamento da sessão. A 1ª proposta é que todos os
segmentos sejam discutidos uma única vez e a 2ª proposta é que serão discutidas em etapas;
doutores, mestres e depois de 20h. O conselheiro Clélio fala que se for votado dessa
forma, será excluída a proposta dos conselheiros José Carlos e Maria Helena. O
Presidente Interino do Conselho, professor Clébio coloca em votação a proposta
dos conselheiros José Carlos e Maria Helena que é com a divisão proporcional e
percentual por Campi. Foram 6 votos a favor da proposta. Proposta REPROVADA por
MAIORIA. O Presidente Interino do Conselho, professor Clébio coloca em votação
a proposta que se discuta a distribuição das vagas segmento a segmento definindo esses
critérios. Foram 15 votos a favor da proposta. Proposta APROVADA por MAIORIA.
O conselheiro José Carlos fala que “foi tendenciosa a forma como foi realizada a votação”.
O Presidente Interino do Conselho, professor Clébio suspende a sessão por 30
minutos para almoço. A sessão foi retomada às 14h30. Após o retorno do almoço o
Presidente Interino do Conselho, professor Clébio fala sobre o comportamento do
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conselheiro José Carlos e lamenta o posicionamento do mesmo; fala que pela 1ª vez
em 4 anos que alguém insinua um comportamento tendencioso da presidência do
Conselho; “propõe ao CONSU, caso ele aprove, que seja anulada a votação anterior e seja
submetida uma nova votação e o conselheiro José Carlos tenha direito a 4 minutos para defesa
para que não reste dúvida sobre a transparência desse processo”. O conselheiro José Carlos
diz que seria contradição da parte dele aceitar que isso acontecesse, pois estaria
sendo contra o Regulamento Interno da UNEAL. O Presidente Interino do
Conselho, professor Clébio explica que não quer que ninguém sinta-se prejudicado
e coloca em votação as seguintes propostas: a 1ª proposta é para a anulação da discussão
anterior e a 2ª proposta é para quem não concorda com a anulação; foram 5 votos a favor
da 1ª proposta e 11 votos a favor da 2ª proposta. A 2ª proposta foi APROVADA por
MAIORIA. O Presidente Interino do Conselho, professor Clébio explica que será
primeiro discutido sobre os Adjuntos, depois Assistentes e assim por diante;
lembrando que as vagas para doutores serão distribuídas nas áreas para mestrado.
Logo após várias discussões entre os conselheiros, o conselheiro Odilon propõe que
seja uma divisão qualitativa, sendo: 2 vagas – Campus I, 2 vagas – Campus II, 2
vagas – Campus III, 1 vaga – Campus V, 1 vaga – Campus IV. O conselheiro José
Carlos propõe que seja por proporcionalidade, sendo: 2 vagas – Campus I ,1 vaga –
Campus II, 2 vagas – Campus III, 2 vagas – Campus IV e 1 vaga – Campus V. O
Presidente Interino do Conselho, professor Clébio coloca em votação as propostas
referentes a divisão dos adjuntos. A 1ª Proposta do conselheiro Odilon é que seja uma
divisão qualitativa dessas 8 vagas, sendo: 2 vagas para o Campus I, 2 vagas para o Campus II,
2 vagas para o Campus III, 1 vaga para o Campus V e 1 vaga para o Campus IV. A 2ª
Proposta do conselheiro José Carlos é que seja por uma divisão paritária proporcional
dessas 8 vagas, sendo: 2 vagas – Campus I ,1 vaga – Campus II, 2 vagas – Campus III, 2
vagas – Campus IV e 1 vaga – Campus V. Foram 13 votos a favor da 1ª proposta e 6
votos a favor da 2ª proposta. A 1ª proposta foi APROVADA POR MAIORIA. O
Presidente Interino do Conselho, professor Clébio passa para o próximo ponto de
discussão, Professor Assistente (40h). O conselheiro Deyvson pede aos conselheiros
que tenham mais respeito na plenária deste Conselho; “não tenho problema algum em
perder propostas, até porque não é um ringue de base. Vamos discutir ideias e não ataques
pessoais”. Depois de algumas discussões, o Presidente Interino do Conselho,
professor Clébio explica que fica deliberado pela plenária do CONSU que nesse caso
vai retornar para que o Campus delibere obedecendo o critério de áreas escolhidas
por este Conselho e no caso do Campus II, fica entre os cursos de Zootecnia e
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Biologia. O conselheiro José Carlos propõe que o restante das vagas sejam decididas
pela proporcionalidade. O conselheiro Wellyngton diz que a proposta do
conselheiro José Carlos é mais prudente no momento. O conselheiro Odilon propõe
que sejam definidas as vagas prioritárias para alocação dos assistentes de 40h e que
CONSU delegue aos Fóruns de Diretores e Coordenadores para que finalizem o
quadro a partir das vagas aprovadas por esta plenária e posteriormente, encaminhe
ao Colegiado de Campus. Depois de algumas discussões o Presidente Interino do
Conselho, professor Clébio explica que existem duas propostas e que as mesmas já
decidem a situação de Assistente e Auxiliar. A 1ª proposta do conselheiro José
Carlos propõe que já seja decidido a proporcionalidade que cada Campus tem direito, e o
Campus será responsável por informar onde irá alocar essas vagas e logo após devolver para a
PRODHU. A 2ª proposta do conselheiro Odilon propõe que não sejam definidas quantas
vagas por Campus e sim, critérios. Daí é solicitado ao Campus a situação de cada curso
conforme carga horária, quantos docentes com doutorado, mestrado, quantos docentes com
40h, com 20h e a PRODHU com base nesses critérios vai distribuir equacionando de forma
equilibrada. O Presidente Interino do Conselho, professor Clébio coloca em votação
as duas propostas. Foram 13 votos a favor da 1ª proposta e 6 votos a favor da 2ª
proposta. A 1ª proposta foi APROVADA por MAIORIA. Finalizada as discussões
ficou decidido da seguinte forma: Auxiliar -20h: Campus I-4 vagas, Campus II-3
vagas, Campus III-3 vagas, Campus IV-3 vagas, Campus V-3 vagas e VI- nenhuma
vaga; Assistente-20h: Campus I -2 vagas, Campus II-1 vaga, Campus III-1 vaga,
Campus IV-1 vaga, Campus V-1vaga e VI- nenhuma vaga; Assistente-40h: Campus I
-5 vagas, Campus II-3 vagas, Campus III-5 vagas, Campus IV- 4 vagas, Campus V-3
vagas e Campus VI- nenhuma vaga; Adjunto - 40h: Campus I -2 vagas, Campus II-2
vagas, Campus III-2 vagas, Campus IV-1 vagas, Campus V-1 vaga e VI- nenhuma
vaga. O conselheiro José Carlos explica que como a lei da UNEAL não permite a
progressão automática de quem possui mestrado ou doutorado é necessário que
conste no edital a questão do “pedágio”. Nada mais havendo a tratar o presidente
interino agradece a todos e declara encerrada a sessão extraordinária às 17h e foi
lavrada a presente ata, assinada por mim, Ana Cláudia Silva de Oliveira Rocha,
Secretária Executiva, pelo presidente interino do CONSU/UNEAL, Prof. Me. Clébio
Correia de Araújo e demais conselheiros presentes.
Prof. Me. Clébio Correia de Araújo
Presidente Interino do CONSU/UNEAL
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Ana Cláudia Silva de Oliveira Rocha
Secretária Executiva da CONSU/UNEAL
CONSELHEIROS:
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