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ATA 006/2013
Aos oito dias do mês de agosto 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, ANTONIO MARCOS PONTES DE MOURA,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, REJANE VIANA ALVES DA
SILVA, MARIA HELENA DE MELO ARAGÃO, MÁRIO DINIZ AGRA,
ROBERTO SILVA DE SOUZA, ROBERTO CALABRIA GUIMARAES DA SILVA,
CLÉLIO CRISTIANO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PESSOA DE MELO,
DEYVSON RODRIGUES CAVALCANTI, ODILON MÁXIMO DE MORAIS,
RENAN ROCHA DA SILVA, ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, ALEZY OLIVERA
LIMA, MÁRCIA JANAINA LIMA DE SOUZA e JAMES EDWIM ALARCÃO e os
Conselheiros Suplentes; RODRIGO JOSÉ DA COSTA,WASHINGTON VIANA
ALVES,ANTÔNIO FÉLIX NETO,NAIRA APARECIDA DA SILVA, DEYSE ANE
DUARTE DA SILVA, GEÓRGIA MARIA ARAÚJO LEITE, ELEN CLÁUDIA
SANTANA DA SILVA e ELIZABETE LIRA DO NASCIMENTO. 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 sete de julho do ano de dois mil
e treze. Após a leitura, a ata foi APROVADA por unanimidade. O Presidente do
Conselho, Professor Jairo deu início aos informes. Em seguida, o conselheiro
Washington fala sobre o Sindicato dos Docentes e também acontecerá um
Encontro Nacional em Maceió; explica que em breve haverá uma reunião para
discutir a construção do Campus da UNEAL na Perucaba. O conselheiro
Wellyngton fala que 18 professores substitutos do último concurso ficaram 3
meses sem receber, mas que “finalmente a PGE autorizou a implantação desses
professores” a partir de um processo aberto por solicitação sua e subscrita pelo
Vice-Reitor. O conselheiro Marcos fala sobre o Curso Básico para Formação de
Atores e que as inscrições estão sendo realizadas na PROEXT, até o dia 28 de
agosto. O Presidente do Conselho, Professor Jairo fala sobre a Associação de
Artistas da Massaranduba (AAMA) e explica que estarão sendo selecionados 5
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(cinco) professores com curso superior em Artes Cênicas que irão conduzir as
aulas e 1 (um) monitor para trabalhar na secretaria do curso básico para formação
de atores; fala, ainda, sobre a viagem a Brasília e a entrega dos materiais dos
índios alagoanos ao Museu Indígena. Terminado os informes, o presidente do
Conselho, professor Jairo começa com o 1º ponto de pauta - Solenidade de posse
dos novos Conselheiros, diretores dos Campi, e assinatura dos termos de posse.
Estando presentes os seguintes Conselheiros Titulares: MARIA HELENA DE
MELO ARAGÃO, LENIVALDO MANOEL DE MELO, MÁRIO DINIZ AGRA,
ARTURO TOSCANINI SOARES BATISTA e o Conselheiro Suplente: JEOVÁ
SILVA SANTANA. Após a assinatura dos termos de posse, a Presidência convida
a todos os que os assinaram 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: Deliberação acerca das sugestões propostas pelo
FORUNIVER. Inicia com a apreciação da Mesa 5: POLÍTICAS PARA
SUSTENTABILIDADE DAS IES NO ESTADO DE ALAGOAS. Propostas
aprovadas no eixo: “As condições para o fortalecimento da Pesquisa e Extensão
na UNEAL”. Quanto à 1ª proposta, Produzir documento para ABRUEM,
reivindicando a formalização de pedido por parte daquela instituição direcionado
aos órgãos de fomento do governo federal a fim de que os editais de pesquisa e
extensão ofereçam tratamento igualitário a todas as IES públicas, o conselheiro
Wellyngton propõe que a proposta seja suprimida. O presidente do Conselho,
professor Jairo coloca em votação, APROVADA a proposta de supressão. O
presidente do Conselho, professor Jairo passa para a 2ª proposta: Que sejam
estabelecidos critérios mais rígidos para a seleção e mecanismos de
acompanhamento das atividades dos professores substitutos. O conselheiro
Calabria diz que é uma proposta sem sentido, o mecanismo de acompanhamento
do professor substituto é igual a qualquer outro; propõe a supressão. O
conselheiro James propõe que a redação seja alterada para “em vez de mecanismo,
que fique: sejam criados índices de avaliação”. A conselheira Andréia explica que
alguns alunos falavam que os professores substitutos não tinham preparo ou
segurança em sala de aula; “o professor é capacitado, mas em sala de aula não
passa segurança e pergunta se o professor substituto durante uma orientação de
TCC, mesmo terminando o contrato se ele irá permanecer orientando?” O
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conselheiro Alezy concorda com o conselheiro James e complementa que ao fim
de cada semestre fosse realizada uma avaliação como um feedback para o
acompanhamento com os alunos e que servisse para que o professor tenha uma
noção, um acompanhamento semestral ou anual. O conselheiro José Carlos
compartilha da ideia do conselheiro Calabria, lembrando que “professor substituto é
uma precarização”, a qualidade é relativamente menor; “e com relação ao índice de
avaliação, já pedi que muitos alunos avaliem; fala que na Universidade é a CPA que irá
fazer a avaliação de todos e não apenas individualmente; isso é bastante complexo”;
propõe a retirada da proposta. O conselheiro Lenivaldo se sente contemplado na
fala do conselheiro José Carlos. O conselheiro Washington fala que os professores
substitutos não recebem férias; “nós estamos com quase 50% do quadro com professores
substitutos; o Conselho deveria baixar uma nota de repúdio a essa situação dos professores
substitutos”. O conselheiro Clélio se sente contemplado na fala do conselheiro José
Carlos. O conselheiro Wellyngton concorda com o conselheiro José Carlos, “ele foi
muito feliz quando lembrou da CPA; a CPA está em fase de conclusão dos primeiros
instrumentos para subsidiar a administração, e não contemplará apenas uma parte
precarizada da categoria docente, nem mesmo apenas uma das categorias”; concorda
plenamente com a supressão total do ponto de pauta; O conselheiro James
concorda com o conselheiro Wellyngton, e volta a afirmar a questão dos índices de
avaliação; propõe que sejam criados índices de avaliação para todos os servidores.
O presidente do Conselho, professor Jairo lembra que a CPA foi instituída na
atual gestão e destaca a sua importância nesse processo; pergunta se suprime ou
não a proposta? O conselheiro James retira a proposta. O presidente do
Conselho, professor Jairo coloca em votação. APROVADA por unanimidade a
proposta de supressão do ponto de pauta. O presidente do Conselho, professor
Jairo passa para a 3ª proposta: Lançar editais de pesquisa e extensão que
contemplem a participação dos servidores nos projetos submetidos, inclusive via
FAPEAL. O conselheiro Calabria diz que “essa foi uma das poucas propostas lúcidas
que saiu no FORUNIVER”, e diz que o servidor tem direito a participar de
pesquisa. O conselheiro James diz que foi contemplado na fala do conselheiro
Calabria e sugere acrescentar: “editais de pesquisa, extensão e gestão”. O conselheiro
José Carlos diz que compactua com a fala do conselheiro Calabria, e uma vez que
a FAPEAL é um órgão de fomento, os servidores técnico-administrativos podem e
devem dar contribuição à gestão. O conselheiro Clélio diz que continua com
3

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 ORDINÁRIA DE 08 DE AGOSTO DE 2013

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

algumas inquietações; “primeiro a gente precisa entender essa participação e eu não vejo
como um técnico ficará proponente de pesquisa”. O presidente do Conselho, professor
Jairo fala em criar comissão para que construam uma propositura. A conselheira
Andréia propõe que modifique a redação para: “Lançar editais de extensão que
contemple a participação dos servidores nos projetos submetidos”. O conselheiro Odilon
fala que do jeito que a proposta está, “a minha proposta é de supressão total; quanto ao
técnico participar de pesquisas, não vejo restrição nenhuma, visto que ele tem uma
graduação, acho desnecessário ficar discutindo se servidor pode ou não participar, se ele
tiver competência e formação na área ele pode sim; não há nenhuma lei que impeça que
técnico participe, isso não precisa de autorização de CONSU; a questão é a seguinte, será
que como técnico ele pode propor projetos de pesquisas e extensão?” O conselheiro
Calabria concorda com o conselheiro Odilon. O conselheiro Marcos concorda
com o conselheiro Odilon e faz a leitura da resolução, que fala sobre o auxílio ao
pesquisador, quando se percebe que o auxílio é específico para “docente em efetivo
exercício no âmbito da Universidade Estadual de Alagoas”, conforme prevê o artigo 3º
da Resolução n.º 004/2011-CONSU, de 6 de abril de 2011. O conselheiro José
Carlos ressalta que, se for pensar nessa perspectiva, é só o docente que poderá ser
contemplado com auxílio financeiro ao pesquisador, e lembra o §2º do artigo 123
do Regimento Geral da UNEAL, que prevê que “Aos docentes e servidores
técnico-administrativos da Universidade Estadual de Alagoas - Uneal poderão ser
pagas bolsas de extensão, conforme o que vier a dispor resolução específica do
CONSU”. O conselheiro Wellyngton concorda parcialmente com o conselheiro
José Carlos; e propõe que haja supressão e que a proposta da conselheira Andréia
se dê através de processo. O conselheiro Odilon fala que essa proposta muda o
regimento, e é através de resolução; o Conselho precisa debater e amadurecer mais
essa proposta, em momento oportuno. O conselheiro Wellyngton interrompe e,
considerando o adiantado, propõe a prorrogação por mais uma hora, sendo
aprovado por todos. O presidente do Conselho, professor Jairo retoma com o
encaminhamento para a criação de uma comissão que discutirá o tema e
apresentará uma proposta ao Conselho, a qual foi acatada, com as seguintes
conselheiras: Andréia Vieira dos Reis, Elizabete Lira do Nascimento e Márcia
Janaina Lima de Souza. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em
votação a proposta, sendo APROVADA por unanimidade a supressão da
proposta. O presidente do Conselho, professor Jairo passa para o 3º ponto de
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pauta: Mesa 01 – GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ENSINO SUPERIOR Propostas aprovadas no eixo “Gestão Democrática do Ensino Superior” –
Quanto à 1ª proposta: “Solicitar que o CONSU estabeleça as diretrizes de
avaliação tendo por referência os padrões mínimos de qualidade, que contemple
integralmente os eixos de produção acadêmica dentro do ensino, extensão e
pesquisa, tendo por base um modelo desenvolvido com a participação de toda
comunidade acadêmica, fortalecendo a cultura de avaliação participativa
mediante a institucionalização dos Fóruns internos como parte do processo de
auto-avaliação da universidade”. O conselheiro Wellyngton fala que esse é o
papel da CPA; propõe a SUPRESSÃO. O conselheiro Calabria se sente
contemplado na fala do conselheiro Wellyngton. O presidente do Conselho,
professor Jairo coloca em votação; APROVADA a supressão por unanimidade.
Quanto à 2ª proposta: “Solicitar ao Governo do Estado a criação de função
gratificada para secretários de curso”. O conselheiro Calabria propõe que seja
aprovada. O conselheiro Deyvson fala da relevância dos cargos comissionados:
“hoje os Pró-Reitores recebem muito pouco, é interesse rever essa questão do valor recebido
pelo Pró-Reitor”. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação;
proposta APROVADA. Quanto à 3ª proposta: “Ofertar todos os cursos em no
mínimo dois turnos, sendo um deles o noturno, de acordo com a decisão dos
colegiados, e com o aumento do número de vagas de alunos por turma para 50”. O
conselheiro Calabria fala que a proposta é utópica para a UNEAL, discorda para
o aumento de vagas. O conselheiro José Carlos fala que há uma necessidade
objetiva e só se aplica se o governador abraçar a causa. O presidente do Conselho,
professor Jairo pergunta o que seria melhor: criar cursos ou aumentar o número
dos turnos. O conselheiro Washington fala que a Universidade precisa funcionar
nos 3 horários. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação e
alguns conselheiros votaram pela supressão da proposta, no entanto, foi
APROVADA por maioria a proposta com uma nova redação: “Solicitar ao governo
do Estado a ampliação da oferta de cursos nos 3 turnos com condições adequadas
de funcionamento”. Quanto à 4ª proposta: “Definir vagas para coordenação e vicecoordenação dos cursos de Letras, proporcionalmente ao número de habilitações”.
O conselheiro Calabria fala que deveriam ser criadas coordenações separadas. A
conselheira Mary Selma diz que atualmente a UNEAL possui 4 cursos de letras;
concorda com o conselheiro Calabria; “é preciso definir se abrirá 4 coordenações”.
5

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 ORDINÁRIA DE 08 DE AGOSTO DE 2013

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

O presidente do Conselho, professor Jairo explica que no curso de letras só as
turmas do 1º período são juntas, já no 2º período são separadas, são 50 vagas. O
conselheiro José Carlos fala que se é um curso com 8 períodos e só o 1º período é
separado e porque não separa logo isso; “nessa perspectiva eu concordo”. O
presidente do Conselho, professor Jairo explica que se tivessem mais servidores
técnico-administrativos, os cursos poderiam estar separados; “algumas
Universidades separam o curso de Letras”. O conselheiro Deyvson explica que só o 1º
período estão juntos, mas na verdade são cursos separados. O conselheiro Clélio,
com uma questão de ordem, lembra que caberia ao Conselho, discutir apenas se
“vamos suprimir ou se cabe alteração do texto”. O conselheiro Mário Diniz fala que é
favorável que crie 2 ou 3 coordenações, “mas não podemos esquecer que não temos nem
técnicos nem docentes; concordo com a proposta, mas para nossa realidade é inviável”. O
conselheiro Odilon propõe a supressão. O presidente do Conselho, professor
Jairo coloca em votação a proposta do conselheiro Odilon. Proposta de supressão
APROVADA por unanimidade. Quanto à 5ª proposta: “Destinar um secretário e um
assistente para cada curso de graduação”. A conselheira Andréia fala que esta
questão estava prevista no edital do concurso e não foi cumprida; explica que
muitas vezes o assistente faz o papel de secretário e de coordenador. Após
discussão e sugestões, a proposta foi colocada em votação, sendo APROVADA com
a nova redação: “Solicitar ao governo do Estado a realização do concurso público
para provimento do cargo de secretário de curso”. Quanto à 6ª proposta: “Publicar
um livro que aborde a história real da composição da universidade através de
ilustrações, fotografias e nas formas falada e comentada”. O conselheiro
Calabria propõe suprimir a proposta. O presidente do Conselho, professor Jairo
explica que seria interessante que fosse feita uma publicação da Instituição. O
conselheiro Clélio fala que poderia ficar em “fomentar a publicação”. O presidente
do Conselho, professor Jairo coloca em votação e foi APROVADA a proposta com
a nova redação: “Fomentar a publicação de um livro que registre a história da
UNEAL”. Quanto à 7ª proposta: “Criar auxílio-alimentação e vale-transporte
para os técnico-administrativos”. O conselheiro Clélio sugere trocar por “auxilio
deslocamento”. A conselheira Rejane explica que nesse caso teria que incorporar a
modalidade “vale transporte”. O presidente do Conselho, professor Jairo explica
que seria vale-transporte para servidores que recebem até 2 salários. O
conselheiro Wellyngton sugere que seja modificado para “viabilizar”. O
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presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação e foi APROVADA a
proposta com nova redação: “Solicitar a implementação de auxílio-alimentação e
auxílio-transporte para os servidores”. Quanto à 8ª proposta: “Criar um prêmio de
reconhecimento aos alunos”. A conselheira Elizabete fala que poderia fazer uma
premiação aos alunos e desempenhar os seus trabalhos de pesquisas. O
presidente do Conselho, professor Jairo explica que a proposta deverá ser
suprimida, pois esse ponto de pauta já consta no regimento e possui resolução.
Sendo assim, por já estar previsto nas normas da instituição, a proposta de
supressão foi colocada em votação, sendo APROVADA pela plenária. Quanto à 9ª
proposta: “Estabelecer convênios e parcerias com planos de saúde destinados aos
servidores da UNEAL”. O conselheiro Calabria fala que acha muito importante o
convênio com planos de saúde. O presidente do Conselho, professor Jairo diz
que o Estado está pretendendo viabilizar novamente o IPASEAL. O conselheiro
José Carlos fala sobre a questão de convidar a UNIMED para fazer um plano de
saúde, e pergunta se o plano seria custeado pelo Estado ou pelos servidores. O
presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação com sugestão de
alteração, sendo a proposta APROVADA e alterada com nova redação:
“Estabelecer convênios e parcerias com planos de saúde destinados aos servidores
da UNEAL custeado pelo governo do Estado”. Quanto à 10ª proposta:
“Informatizar todos os campi da UNEAL, com a criação de um banco de dados e
implantação de uma rede de servidores dedicados”. O conselheiro Calabria
pergunta “quando se fala em banco de dados que tipo de banco é?”. O conselheiro José
Carlos explica que o banco de dados é o gerenciamento das informações da
UNEAL; “nossas informações estão no ITEC, aqui nós não temos essas informações”. O
presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação sendo APROVADA a
supressão da proposta. Quanto à 11ª proposta: “Expandir a rede de internet para
toda Universidade”. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em
votação sendo APROVADA a supressão da proposta. 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.
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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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