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ATA 007/2014
Aos dezessete dias do mês de dezembro 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, 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, MARIA BETÂNIA DA ROCHA DE OLIVEIRA,
LÚCIO LUIZ IZIDRO DA SILVA, JOSÉ CARLOS PESSÔA DE MELO, DEYVSON R.
CAVALCANTI, ODILON MÁXIMO DE MORAIS, RENAN ROCHA DA SILVA,
TEREZA ALVACY DE ALMEIDA LIMA NUNES, JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO,
CAMILA CHAGAS CORREIA, 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, CARLOS ANTONIO
APRATTO, JOSÉ ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO, CLEDSON DA
ROCHA TEIXEIRA. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo declarou aberta a sessão
com a leitura da ata do dia dezessete 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 dos
pontos de pauta: 1.Proposta do Calendário Acadêmico 2015, de acordo com o
processo nº. 4104-1813/2014; 2.Processos n.º 4104-3044/2013 e 4104-1272/2014,
referentes às autorizações para concurso público para professor efetivo; 3. Edital de
remoção interna para professor; 4.Eleições: CEP-H e CONSU. Terminada a leitura
dos pontos de pauta, o Presidente do Conselho, professor Jairo inicia os informes
falando que durante a semana passada esteve reunido com o Vice-governador eleito,
Luciano Barbosa, e que discutiram alguns pontos, como por exemplo: os contratos do
PROINVEST, sobre custeio e sobre a Lei Delegada e para que a UNEAL não seja mais
uma vez penalizada, entre outros assuntos; segundo o Vice-governador, Luciano
Barbosa, a UNEAL é uma peça importante para a reconstrução da educação no
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Estado; através da reunião ficou sabendo que no dia 1º de janeiro todos os servidores
com cargos comissionados serão exonerados e logo após, nomeados. O conselheiro
José Carlos fala que é preciso discutir sobre essa exoneração dos cargos de Reitor e
Vice-Reitor, considerando que foram eleitos de forma democrática pela comunidade,
observando legislação própria, pois isso fere a autonomia da Universidade; “seria
interessante fazer um documento e enviar ao Gabinete Civil demonstrando a posição contrária
do Conselho Superior”, e em decorrência disso, o Presidente do Conselho, professor
Jairo propõe que seja incluído na pauta uma discussão sobre essas exonerações. A
proposta de inclusão foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Terminado os
informes o Presidente do Conselho, professor Jairo passa para o 1º ponto de pauta:
Proposta do Calendário Acadêmico 2015, de acordo com o processo nº. 41041813/2014. A conselheira Mary Selma passa a fala para a Gerente de Registro
Acadêmico, Rosário, para que a mesma apresente o Calendário Acadêmico 2015. A
Gerente de Registro e Controle Acadêmico, Maria do Rosário dos Santos Farias,
apresenta o Calendário Acadêmico 2015. O conselheiro José Carlos propõe que a
equipe da Comissão Permanente de Licitação comece antecipadamente o processo
licitatório do vestibular e diz que não é correto atrasar as aulas por conta desse
processo; propõe antecipar o início do calendário letivo. O conselheiro Wellyngton
fala que no seu entendimento todos os sábados são letivos; “na verdade deveria indicar
os que não têm aula; todos os sábados devem ser letivos, pois existem os programas como o
PROCAMPO, o PROESP”. O conselheiro Odilon fala que nas grandes Universidades
o primeiro semestre inicia em março e encerra em junho e o segundo semestre inicia
em agosto e finaliza no início de dezembro, “nós não temos que cumprir 200 dias letivos
e sim dias acadêmicos”. O conselheiro Alezy fala sobre a questão do sábado e concorda
com o conselheiro Wellyngton e diz que sábados que não fossem feriado deveriam
ser considerados como dias acadêmicos. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo,
explicando ao Conselheiro José Carlos, fala sobre a questão da licitação do vestibular
e explica o que aconteceu durante todo o processo, inclusive que ele acontece com
bastante antecedência, mas o seu trâmite é lento. O conselheiro José Carlos fala que
entende a situação sobre a licitação e diz que não é fácil realizar um concurso de
vestibular quando não se tem estrutura; quanto ao calendário, diz que a LDB fala
sobre 200 dias letivos e diz que os cursos como é o caso do PROESP não atendem aos
200 dias letivos, pois eles são programas especiais; fala que os cursos regulares
devem atender os dias letivos da Instituição conforme estabelece a LDB. “Caso
queiram colocar todos os finais de semana, não tem problema já que isso significa ser o
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conceito de Universidade mais ampla. Se for manter o sábado, que incorpore mais dias letivos
e não os enxugue mantendo, minimamente, os duzentos dias letivos dentro da semana de
segunda a sexta”. O conselheiro Odilon propõe que as aulas sejam iniciadas no dia
26/02 e com término no final de junho, fechando em 100 dias letivos e recomecem em
agosto e terminem na primeira semana de dezembro, “obrigatoriamente o sábado é
letivo”. O conselheiro José Carlos propõe que mesmo tendo discordância da
proposta apresentada pela PROGRAD que seja votada logo a proposta da
PROGRAD e depois a proposta do conselheiro Odilon. O Presidente do Conselho,
Prof. Jairo coloca em votação a proposta de incorporar todos os sábados como dias
letivos. Foram 24 votos a favor. Proposta APROVADA POR MAIORIA. O
conselheiro Odilon propõe que o início do período 2015.1 comece dia 26/02 e o
término aconteça dia 04/07; já o início do período de 2015.2 comece dia 04/08 e o
término dia 05/12. A conselheira Andréia pergunta se o programa do registro
acadêmico vai ter que se adequar ao novo calendário ou o calendário se adequar ao
programa, pois já tentaram incluir mais sábados e não conseguiram fechar a carga
horária. O Conselheiro José Carlos defende a necessidade de se aprovar o calendário
letivo, proposto pela PROGRAD por apresentar uma maior coerência e atender, em
partes, a exigência dos duzentos dias de atividades efetivas; uma vez que a proposta
apresentada pelo conselheiro Odilon incorpora todos os sábados dentro dos
duzentos dias letivos, reduzindo de forma substancial o número de dias letivo em
sala de aula de segunda a sexta, obrigando os professores a terem que fazer mágicas
para adequarem o total de aulas das disciplinas ao calendário letivo. O Conselheiro
Odilon destacou a importância dos NDE reverem todos os projetos pedagógicos de
seus cursos no intuito de adequar as cargas horárias das disciplinas e total do curso
próximo ao que estabelece as legislações que tratam dos cursos. Depois de algumas
discussões, o Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em votação a proposta do
conselheiro Odilon que é a seguinte: o início do período 2015.1 começa dia 26/02 e o
término aconteça dia 04/07; já o início do período de 2015.2 começa dia 04/08 e o
término dia 05/12. Foram 15 votos a favor da proposta do conselheiro Odilon e 14
votos a favor da proposta inicial da Pró-reitoria de Graduação-PROGRAD. A
proposta do conselheiro Odilon foi APROVADA POR MAIORIA. O Presidente do
Conselho, Prof. Jairo passa para o 2º ponto de pauta: Processos n.º 4104-3044/2013 e
4104-1272/2014, referentes às autorizações para concurso público para professor
efetivo. O conselheiro Wellyngton apresenta o ponto de pauta e informa que foram
preenchidas 42 vagas e sobraram 8. “Das 8 vagas que sobraram, 1 vaga é para o curso de
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Biologia, na área de Genética, e 7 vagas para os cursos de Letras”; fala ainda que o
concurso está na fase de recursos. Cita o outro processo das 14 vagas e diz que este
não afetará a Lei de Responsabilidade Fiscal. O conselheiro José Carlos solicita
explicação em relação as 14 vagas. O conselheiro Wellyngton explica que foram 7
vagas de aposentados e 7 vagas de falecidos. Após a explicação do conselheiro
Wellyngton, o conselheiro José Carlos considera um absurdo que tenhamos que
discutir a todo o momento a redistribuição de vagas, uma vez que as vagas existentes
pertencem aos cursos do Campus Arapiraca, afirmando que essa situação gera uma
grande instabilidade no campus que perdeu o docente por aposentadoria ou
falecimento e que espera a nomeação de um novo docente para suprir a carência
deixada pela aposentadoria ou morte do seu professor. A conselheira Inalda
discorda que essas vagas sejam disponibilizadas para outros Campi, tem que ser para
o campus que perdeu o docente. O conselheiro Wellyngton pede prorrogação da
sessão por mais 1 hora. Prorrogação APROVADA pelos conselheiros. O conselheiro
Deyvson propõe que as vagas sejam distribuídas tomando por base o quantitativo de
alunos por curso. O conselheiro Mário Agra fala que “Seria interessante que o ponto de
pauta de remoção fosse o primeiro a ser discutido”. O conselheiro Renan fala que é
preciso doutores em Educação, e ainda que ”não concordo que o Campus I perca essas 14
vagas”. O conselheiro Mário Agra diz que a distribuição deve ocorrer de acordo com
o quantitativo de cursos nos Campi. A conselheira Maria Helena propõe que sejam 6
vagas para Arapiraca, 3 vagas para Palmeira dos Índios, 2 vagas para Santana do
Ipanema, 1 vaga para São Miguel dos Campos, 1 vaga para União dos Palmares e 1
vaga para Maceió. O conselheiro Deyvson lembra da possibilidade de 1 vaga para a
disciplina de Libras. O conselheiro José Carlos fala que todas as licenciaturas
deverão ter a disciplina de Libras, que isso já é obrigatório nos cursos de licenciatura
e optativo aos demais cursos, entretanto, devendo ser ofertado regularmente pela
instituição de ensino e que implica na avaliação do curso pelo MEC. O conselheiro
Deyvson propõe que sejam 5 vagas para Arapiraca, 4 vagas para Palmeira dos
Índios, 2 vagas para Santana do Ipanema, 1 vaga para São Miguel dos Campos, 1
vaga para União dos Palmares e 1 vaga para Maceió, contando com o docente para a
disciplina de Libras. O conselheiro Roberto Cesar fala que o Campus de Maceió tem
1 curso e que o mesmo precisa de docentes nas disciplinas de Direito, Língua
Portuguesa e Ciências Contábeis; fala ainda que já cederam 2 vagas e não será
possível ceder novamente. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo suspende a sessão
por 60 minutos para almoço. A sessão foi retomada às 13h50. Após o retorno do
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almoço o Presidente do Conselho, Prof. Jairo retoma o ponto de pauta. O
conselheiro Roberto César solicita mudança regimental, e em virtude disso, o
conselheiro Odilon propõe que seja enviado aos conselheiros o Regimento do
CONSU e seja marcada uma sessão extraordinária exclusiva para discuti-lo. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo, retomando a discussão das vagas, coloca em
votação as propostas da conselheira Maria Helena para que sejam 6 vagas para
Arapiraca, 3 vagas para Palmeira dos Índios, 2 vagas para Santana do Ipanema, 1
vaga para São Miguel dos Campos, 1 vaga para União dos Palmares e 1 vaga para
Maceió contando com o docente para a disciplina de Libras dentro das vagas
disponibilizadas para o Campus I e do conselheiro Deyvson que propõe que sejam 5
vagas para Arapiraca, 4 vagas para Palmeira dos Índios, 2 vagas para Santana do
Ipanema, 1 vaga para São Miguel dos Campos, 1 vaga para União dos Palmares e 1
vaga para Maceió contando com o docente para a disciplina de Libras dentro das
vagas disponibilizadas para o Campus I. Foram 17 votos para a proposta da
conselheira Maria Helena e 13 votos para a proposta do conselheiro Deyvson. A
proposta da conselheira Maria Helena foi APROVADA POR MAIORIA. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo pergunta aos conselheiros como será a
deliberação em relação a questão das 14 vagas. O conselheiro Lúcio diz que é a favor
de outro concurso, pois irá dar maior visibilidade a Universidade. O conselheiro
Roberto Cesar fala que caso exista o cadastro de reservas é necessário ter muito
cuidado; fala ainda que a PRODHU deverá convocar os Diretores dos Campi e
discutir internamente as vagas. O conselheiro Wellyngton fala que legalmente não
pode existir cadastro de reservas e fala que irão negociar com o Governador para
utilizar o excedente do concurso. O conselheiro Mário Agra pede mais objetividade
durante as sessões; concorda com a realização de um novo concurso e diz que as
Direções de Campi é que devem definir sobre a distribuição das vagas. O
conselheiro Wellyngton propõe que a Pró-Reitoria de Desenvolvimento HumanoPRODHU junto ao Fórum de Diretores discutam e deliberem sobre a carga horária e
titulação para a distribuição das 14 vagas. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo
coloca em votação a proposta do conselheiro Wellyngton. A proposta foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa
para o 3º ponto de pauta: Edital de remoção interna para professor e passa a fala ao
conselheiro Wellyngton para que o mesmo faça a explanação. O conselheiro
Wellyngton faz a leitura do edital. O conselheiro José Carlos fala que é preciso ter
cuidado para não liberar a participação dos docentes que estão afastados por licença
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médica, maternidade ou para estudo, pois o Campus que iria recebê-lo não irá e
também não poderá substituir. Durante a explicação do conselheiro Wellyngton
foram sugeridas algumas modificações. No item 2.1 Dos Requisitos – foi proposta
pelos conselheiros a seguinte alteração: “(...) comprovem formação inicial graduação, pósgraduação nas áreas e eixos teóricos e regime de trabalho (...)”. O conselheiro Deyvson fala
sobre o item 2.1. O conselheiro Wellyngton complementaria o que o conselheiro
Deyvson disse: “ou que comprove exercício do magistério na área pretendida no âmbito da
UNEAL”. Ficando com a seguinte alteração: “(...) comprovem formação inicial
(graduação), pós-graduação nas áreas e eixos teóricos ou que comprovem exercício
regular do magistério na área pretendida no âmbito da UNEAL e regime de trabalho
(...)”. No item 3.2 - Das Inscrições foi retirado o inciso “V” e alterado o inciso “III”,
com a seguinte redação: “(...) magistério no âmbito da UNEAL e regime de trabalho
(...)”. No item 4.1.5-Dos (critérios de desempate, alínea a) ficou com a seguinte
redação: “Idade, privilegiando-se o candidato de maior idade”. O conselheiro José
Carlos propõe que aprove o edital e as datas sejam ajustadas depois. O Presidente
do Conselho, Prof. Jairo coloca em votação o edital de remoção. Edital APROVADA
POR UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa para o 4º ponto
de pauta: Eleições: CEP-H e CONSU. O conselheiro Wellyngton lembra que
encerrou o mandato da CPA e propõe que a inclua neste processo eleitoral. O
conselheiro José Carlos explica o motivo pelo qual não ocorreu a eleição e solicita ao
conselho um novo prazo e com isso inclui a CPA e CURA; propõe que o prazo para
ocorrer o pleito conte a partir de 60 dias do início das aulas. A conselheira Maria do
Carmo solicita a substituição do discente Thiago Claro da comissão. Após sugestões
pelos Conselheiros presentes, a proposta dos membros da comissão para eleição do
CEP-H, CURA, CPA e CONSU ficou assim definida: os docentes José Carlos Pessôa
de Melo e Maria do Carmo Duarte de Freitas, a servidora técnico-administrativo
Andréia Vieira dos Reis e o discente Júnior Pinheiro de Araújo. Em votação, a
Comissão Eleitoral foi APROVADA POR UNANIMIDADE. O Presidente do
Conselho, Prof. Jairo fala sobre o desdobramento da exoneração que o Governador
Renan Filho pretende fazer com os cargos comissionados. O conselheiro José Carlos
propõe que não ocorra a exoneração dos Pró-Reitores, para não ferir o princípio da
autonomia universitária. O conselheiro Washington propõe que o jurídico construa
um texto fundamentado e explicando a questão da autonomia da Universidade. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo fala que entregará o documento ao Gabinete
Civil. Proposta APROVADA POR UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho,
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Prof. Jairo passa para o 5º ponto de pauta: Sessões Ordinárias. Fica decidido que o
Presidente do Conselho, Prof. Jairo fará um Ad Referendum com as datas das Sessões
Ordinárias. 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:
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