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ATA 007/2013
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, reuniu-se o Conselho
Superior, no Auditório do Campus I 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 OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO
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, ÉDEL
GUILHERME SILVA PONTES, ROBERTO CALABRIA GUIMARAES DA SILVA,
MARIA MARGARETE DE PAIVA SILVA, CLÉLIO CRISTIANO DOS SANTOS,
ODILON MÁXIMO DE MORAIS, RENAN ROCHA DA SILVA, LAURA
JULIANA DOS SANTOS, TEREZA ALVACY DE ALMEIDA LIMA NUNES, LUÃ
KARLL DE OLIVEIRA, MAX LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS, THIAGO
DA SILVA CLARO, ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, ALEZY OLIVERA LIMA, e os
Conselheiros Suplentes: VITÓRIA RÉGIA COSTA, JEOVÁ SILVA SANTANA,
MARIA FÁTIMA GUIMARÃES ALMEIDA, WASHINGTON VIANA ALVES e
GRACIENE VIEIRA DOS SANTOS. 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 oito de
agosto 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 falando sobre o ENADE; discorre sobre o Fórum da Juventude de
Terreiro que acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro do corrente ano; fala ainda,
sobre o encontro que aconteceu em Natal, em que foi discutido o Mestrado pelo
PROFLETRAS; fala sobre o campeonato Intercampus que a PROEXT está
organizando e também sobre o curso de Capoeira. Em seguida o conselheiro
Clélio socializa que estão sendo expulsos da Escola em que funciona a UNEAL em
União dos Palmares; solicita que o Conselho aprove uma nota de repúdio pelo que
está acontecendo. O presidente do Conselho, professor Jairo explica sobre a
reunião com a equipe da prefeitura e que foi discutida a questão do Campus da
UNEAL em União dos Palmares. O conselheiro Wellyngton fala que a SEGESP
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prorrogou o prazo para a declaração de não acúmulo de cargos para os servidores
públicos estaduais. A conselheira Laura fala sobre o Núcleo de Direito e que
foram aprovados 6 trabalhos num congresso em Santa Catarina, solicita à reitoria
recurso para que os alunos possam ir. Terminado os informes, o presidente do
Conselho, professor Jairo faz a leitura dos pontos de pauta: 1. Eleição para
coordenadores de curso; 2. Apreciação da proposta de regulamentação do TCC
conforme o Processo n.º 4104-951/2013; 3. Apreciação da proposta de
regulamentação das atividades complementares conforme o Processo n.º 4104952/2013; 4. Apreciação da proposta de regulamentação do estágio curricular
supervisionado conforme o Processo n.º 4104-1071/2013; 5. Revisão da Resolução
de Auxílio ao Pesquisador conforme o Processo n.º 4104-987/2011. O conselheiro
Calabria pede ao Conselho que seja invertido o ponto de pauta, propõe que o 5º
ponto de pauta: Revisão da Resolução de Auxílio ao Pesquisador conforme o
Processo n.º 4104-987/2011 passe para o 1º ponto. O conselheiro Edel Guilherme
propõe que o CONSU aprove e escolha uma comissão com 3 pessoas para que até
a última sessão do ano deste Conselho, a comissão possa trazer uma proposta de
um edital para eleição de Reitor. O presidente do Conselho, professor Jairo
coloca em votação a proposta do conselheiro Calabria. Proposta APROVADA
POR UNANIMIDADE. A conselheira Fátima não concorda com a proposta do
conselheiro Edel Guilherme. O presidente do Conselho, professor Jairo coloca em
votação a proposta do conselheiro Edel Guilherme. A proposta foi REJEITADA
POR MAIORIA. O presidente do Conselho, professor Jairo passa para o ponto
de pauta, o processo n.º 4104- 987/2011 Revisão da Resolução de Auxilio ao
Pesquisador, e faz a leitura do parecer e do art. 4º. O conselheiro Calabria faz a
apresentação do processo; explica que não pretende excluir a resolução, mas
“apenas retirar alguns entraves”. O conselheiro Wellyngton explica que sobre a
alínea d – cópia de comprovante de endereço residencial – a Instituição possui essa
documentação, mas já que é para dar celeridade ao processo é importante que já
conste no mesmo; sobre a alínea e, vota pela manutenção do Lattes e propõe que
seja modificada a redação, ficando “a cópia da 1ª página do Lattes atualizada pelo
solicitante”; em relação à alínea g a preocupação é a Instituição ficar
disponibilizando recursos pra quem está devendo cadernetas. O conselheiro
Calabria fala que para o professor que estiver devendo caderneta, cabe ao
coordenador abrir um processo administrativo. A conselheira Margarete diz que
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só concorda com Calabria na alínea g; em relação à alínea a propõe que comece
por “plano de aplicação”. A conselheira Francisca concorda com Margarete. A
conselheira Rejane fala da importância do comprovante de endereço e também da
necessidade de informar e-mail e telefone e em relação aos outros documentos,
explica que não é questão da UNEAL e sim da Controladoria Geral do Estado;
sobre a alínea g acha importantíssima essa certidão da PROPEG. O conselheiro
Odilon concorda com o conselheiro Calabria sobre a modificação da alínea a,
começando com “Projeto”; já na alínea b, concorda que deve permanecer, até
porque muitos congressos exigem; quanto à alínea f, deveria ser supressa; já na
alínea g, em relação à certidão só deveria ter a da PROPEG. O conselheiro
Lenivaldo opina pelo deferimento da proposta de alteração, com exceção da alínea
b. A conselheira Margarete fala que em relação à alínea b, “eu não acho que é
necessário a PROPEG ter”. A conselheira Andréia fala que no Calendário
Acadêmico aprovado pelo CONSU já disponibiliza o prazo, é só fazer valer. O
presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação as propostas de
alterações do artigo 4º: na alínea a, coloca em votação a retirada da palavra
“executivo”, proposta APROVADA POR MAIORIA; na alínea b, existem três
propostas, a 1ª é a permanência da resolução vigente, a 2ª é a supressão e a 3ª é
substituir “cópia do trabalho científico” por “cópia do resumo do trabalho científico”APROVADA POR MAIORIA a 3ª proposta; na alínea d, o conselheiro Calabria
retira a proposta; na alínea e, existem três propostas, a 1ª é a permanência da
resolução, a 2ª a supressão e a 3ª é a alteração de “Currículo Lattes atualizado pelo
solicitante” para “Cópia da 1ª página do Currículo Lattes atualizado pelo solicitante”APROVADA POR MAIORIA a 3ª proposta; quanto a alínea f, foi APROVADA
POR MAIORIA a supressão; na alínea g, existem duas propostas, a 1ª é a
permanência da resolução e a 2ª somente constar nos autos a “certidão negativa
da(s) Pró-reitoria(s) da PROPEG e/ou da PROPEP”, APROVADA POR
UNANIMIDADE a 2ª proposta. O presidente do Conselho, professor Jairo passa
para o próximo ponto de pauta: Eleição para coordenação de curso. O conselheiro
Odilon não acha necessário passar pelo CONSU, é preciso que fique no nível do
Conselho de Campus e que o mesmo organize a eleição, cabendo apenas
encaminhar o resultado à PROGRAD, para as providências cabíveis. O
conselheiro Calabria concorda com o conselheiro Odilon; “não tem sentido a eleição
para coordenador de curso ser tutelada pelo CONSU”. O conselheiro Edel Guilherme
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propõe que o coordenador e vice fosse um professor que lecione no curso e não
necessariamente alguém formado na área do curso. A conselheira Mary Selma
explica que seria interessante caso não trouxesse prejuízos futuros, já que as
Faculdades e Universidades são submetidos a um Sistema Nacional de Avaliação,
e dentro deste sistema de avaliação, existem três pontos: avaliação interna,
avaliação externa e o ENADE, e um dos critérios é que o coordenador do curso
seja exatamente do curso, ou seja, tenha a mesma formação do curso que
coordena. O presidente do Conselho, professor Jairo explica que o Conselho
Estadual de Educação não aceita quem não tiver formação na área. O conselheiro
Wellyngton solicita aos conselheiros e a presidência que façam o uso do
regimento; fala que houve desvio da pauta. O presidente do Conselho, professor
Jairo coloca em votação e existem duas propostas; a 1ª é manter a metodologia
atual das eleições, e a 2ª é dar liberdade aos Colegiados de Campus para que o
mesmo organize e encaminhe apenas o resultado à PROGRAD que tomará as
medidas para a reitoria providenciar a nomeação. A 2ª proposta foi APROVADA
POR MAIORIA. O conselheiro Wellyngton solicita prorrogação de tempo tendo
em vista o esgotamento do prazo. O presidente do Conselho, professor Jairo
coloca em votação e foi aprovado por mais duas horas. O presidente do Conselho,
professor Jairo faz a leitura do próximo ponto de pauta: Apreciação da proposta
de regulamentação do TCC conforme o Processo n.º 4104-951/2013 e convida para
compor a mesa e presidir a sessão os Conselheiros Wellyngton e Mary Selma
enquanto ele se ausentará por alguns momentos. O conselheiro Wellyngton
explica que tem um parecer da Câmara de Legislação e Normas – CLN e pergunta
se o ideal não seria aprovar primeiro o parecer da Câmara e depois pontuar as
recomendações, sendo o parecer da CLN APROVADO. Em seguida, depois de
algumas discussões, ficou decidido que o material referente aos regimentos em
análise seria enviado para todos os conselheiros por e-mail, junto com o parecer da
câmara e seriam apreciados na próxima sessão. A presidente do conselho,
professora Mary Selma coloca em votação a proposta de encaminhar as minutas e
pareceres aos e-mails dos conselheiros. Proposta APROVADA POR MAIORIA.
Nada mais havendo a tratar o presidente deu por encerrada a 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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