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ATA 010/2011
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, reuniu-se o
Conselho Superior Universitário, 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: ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES XAVIER, MARIA FRANCISCA
OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO MARCOS PONTES DE MIRANDA, MARIA
HELENA DE MELO ARAGÃO, JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES SILVA, MÁRIO
DINIZ AGRA, MARIA BETÂNIA ROCHA DE OLIVEIRA, REINALDO
SOUZA, LUIZ GERALDO RODRIGUES DE GUSMÃO, RAFAEL
ALBUQUERQUE XAVIER, ROBERTO CALABRIA GUIMARÃES DA SILVA,
MARIA MARGARETE DE PAIVA SILVA, ADRIANA ROCELY VIANA DA
ROCHA, JOSÉ CARLOS PESSOA DE MELO, RENAN ROCHA DA SILVA,
WASHINGTON VIANA ALVES, JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO, FÁBIO
BRITO DOS SANTOS, RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA, RAY BRUNO
MIRANDA SILVA, DEISIANE DA SILVA BEZERRA, ANDRÉIA VIEIRA DOS
REIS, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, ROBERTO FELIPE DA SILVA,
MÁRCIA JANAINA LIMA DE SOUZA e MELQUI ZEDEQUE LOPES
RIBEIRO. E os conselheiros suplentes: MARIA JOSÉ DE BRITO ARAÚJO,
LUZIANO PEREIRA MENDES DE LIMA e ANTÔNIO ALFREDO TELES DE
CARVALO. Conforme convocação às nove horas foi feita verificação do
quórum pelo Presidente do Conselho Superior, Jairo José Campos da Costa, 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 de dois de agosto do ano de dois mil e onze. Após a leitura,
algumas modificações foram sugeridas e, em seguida, a ata foi aprovada por
unanimidade. Na sequência, o presidente faz a apresentação dos pontos de
pauta para esta sessão: Proc. 4104-1544/2011-Encaminhamento de proposta
para concessão de honrarias universitárias no âmbito da UNEAL; Proc. 41042000/2011 – Aprovação do projeto do PROESP. Em seguida, o presidente dá os
seus informes em torno da aprovação do Projeto Xangô Rezado Alto, aprovado
pelo MINC, com contrapartida do Estado alagoano, a acontecer durante todo o
ano de 2012, começando nos dias 1 e 2 de fevereiro, data oficial do centenário
da invasão aos terreiros de candomblé de Maceió, em seguida, informou sobre a
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reunião com o Governador do Estado em resposta a reinvidicação que os alunos
fizeram durante a visita do Governador a Arapiraca. O Governador prometeu
concurso público para docente até junho de 2012. Falou também sobre a
nomeação dos técnicos que estão faltando para fechar o quadro dos 192 técnicos
que foram solicitados durante o concurso público. Sobre o PCC (Plano de
Cargos e Carreiras) até junho deveria concluir a negociação. A reforma do
Campus I vai ser realizada em todo o prédio, é preciso, apenas, verificar como
ficará a questão do funcionamento das atividades. O Colégio Liceu já está
garantido para funcionamento do Curso de Administração Pública, no
momento está sendo feita a verificação de transferência. O Campus V será
construído com recursos do Estado e financiamentos internacionais. O segundo
a falar é o professor Reinaldo Souza, diretor do Campus V. Este justifica a
ausência de José Amauri Clemente e comunica da IV Semana de Geografia da
UNEAL que será realizada entre os dias 14 a 16 de dezembro de 2011. Na
sequência, o professor José Crisólogo, diretor do Campus II. Este convida a
todos para que estejam presentes no evento I ECULT- Encontro Científico e
Cultural da UNEAL que o Campus II estará realizando entre os dias 13 a 15 de
dezembro de 2011. O próximo a prestar informes é o conselheiro Ray Bruno
justifica a ausência de Pedro Alexandre e informou sobre o 27º Congresso
Internacional de Educação Física que será realizado entre os dias 14 a 18 de
janeiro de 2012 em Foz do Iguaçu/PR, onde o mesmo participará apresentando
trabalho construído a partir do Projeto de Extensão aprovado no edital aberto
pela reitoria. A conselheira Deisiane da Silva justifica as ausências dos
conselheiros Poliana Almeida e Anderson Gomes. A conselheira Maria
Francisca comunica sobre o edital 09/2011 – Mestrado e Doutorado em
Matemática na UFAL. Parabeniza os participantes do I ENIC – Encontro de
Iniciação Científica da UNEAL. O conselheiro Alexandre fala sobre a
confraternização e solicita que seja divulgado no site da UNEAL que a mesma
não irá ocorrer mais, pois muita gente ainda não está sabendo do cancelamento
da mesma. E cita também, a questão da RAIS dos servidores. O conselheiro
Washington comunica da Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato dos
Professores, a ser realizada no dia 15 de dezembro, às 19h, no Auditório do
Campus I da UNEAL, em Arapiraca, que irá tratar da seguinte pauta: Fundação
do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Alagoas; Aprovação do
Estatuto Social da Entidade Sindical; Eleição e posse da Diretoria e do Conselho
Fiscal. O Professor Antônio Marcos ressaltou como satisfatório o 7º Encontro
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Alagoano de Geografia - EAG que aconteceu entre os dias 01 a 04 de dezembro
do corrente ano no Campus III, em Palmeira dos Índios. E de antemão,
comunica que o próximo será realizado em Delmiro Gouveia em 2013. O
conselheiro Renan da Rocha informa acerca da aprovação de seu projeto, em
recente edital de pesquisa. O Presidente do Conselho, professor Jairo Campos
explica sobre o motivo pelo qual a confraternização foi cancelada, ressaltando
que não ocorreu devido às questões de impossibilidades legais como determina
os marcos legais do Estado. Sobre a RAIS, as informações do setor pessoal já
foram todas repassadas. A SEGESP é a responsável para fazer toda a RAIS. E
como os servidores completaram um ano, a RAIS só aparece depois de quatro
anos. O conselheiro Júnior explica a questão da RAIS, salientando que a
instituição tem cinco dias para informar a RAIS e cinco anos para o abono ser
informado. Pediu para que isso fosse averiguado. O professor Jairo explica que
a pessoa que ia apresentar o PROESP adoeceu e que o professor Antônio
Xavier, Pró-Reitor de Graduação, é que fará a apresentação. Encerrados os
informes o presidente passa à apreciação do Proc. 4104 1544-2011 – Proposta de
Concessão de Honrarias no qual ele solicitou que o professor Wellyngton
Chaves, Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano, apresentasse o processo. O
presidente faculta a palavra aos conselheiros para discussão. O professor
Crisólogo pergunta quais são os tipos de honrarias. O professor Jairo faz a
leitura mais uma vez. O conselheiro professor José Carlos Pessoa solicita que
os textos sejam visualizados. E sobre as honrarias, quer uma fundamentação em
razão das mesmas. O professor Jairo diz que não prevê indicação a ninguém
sobre as honrarias e qualquer membro pode sugerir as medalhas e honrarias. A
conselheira professora Margarete pergunta como as premiações irão ocorrer.
Se elas serão entregues anualmente. Pontua a questão da solenidade e que acha
de acordo que seja feita uma cerimônia uma vez por ano.O professor José
Crisólogo pontua a questão da entrega das honrarias e também acha de acordo
deixar em aberto sobre a cerimônia. O professor José Carlos Pessoa não acha
de acordo a entrega ser anual. E sim, deixar mais livre quanto a isso. O
conselheiro Rafael solicita que seja discutida a regulamentação e não o evento
de entrega das honrarias. O professor Jairo Campos explica os tipos de títulos
ao professor José Carlos Pessoa. Depois de todas as modificações sugeridas
pelo pleno, a proposta de resolução foi aprovada. O presidente passa então à
apresentação ao ponto seguinte, o Proc. 4104-2000/2011 – Aprovação do Projeto
do PROESP – Programa Especial para Formação de Servidores Públicos. O
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professor Antônio Xavier deseja boas-vindas a todos e aos novos conselheiros
recém empossados. Registra e repudia a aprovação da permissão que as
empresas privadas coloquem suas marcas no fardamento das escolas públicas.
Destaca o trabalho da comissão organizadora do PROESP. Explica que a 1ª
proposta do PROESP já foi discutida em outra sessão, momento em que o
CONSU aprovou e, a partir daí, houve a construção do projeto que ora será
apresentado. A Profa. Maria Francisca agradece a professora Ângela Marques e
a equipe que ajudou em todos os projetos da pós-graduação do PROESP.
Professor Antônio Xavier solicita atenção de todos, pois o objetivo além da
apresentação é também a aprovação do projeto. Explica que quem iria
apresentar seria o professor Paulo Felisberto, mas o mesmo não pôde por causa
de problema de saúde na família. O Professor Antônio Xavier explana o projeto
junto com o técnico-administrativo James Alarcão que explica as questões
organizacionais do projeto. Cita as dificuldades da elaboração do projeto. Um
dos exemplos citados foi a divulgação que só foi feita pelo site da UNEAL e
tiveram, num curto espaço de tempo, aproximadamente, dez mil préinscrições. Em seguida, foram ressaltadas as caracterizações dos pólos geoeducacionais onde funcionará o PROESP. O Professor Jairo pede que o
professor Marcos, Pró-Reitor de Extensão, o substitua por alguns minutos.
Continuando, James explica que os coordenadores de cursos serão eleitos. E os
gestores de pólo antes só podiam ser por professores. Hoje pode ser por
servidores com formação superior e formação em educação. O programa será
realizado as sextas e sábados. O Programa terá a inserção do curso de
Administração Pública e as outras licenciaturas ofertadas pela UNEAL. O
Professor José Carlos questiona como foram escolhidas as cidades. James
explica o motivo pelo qual Boca da Mata ficou como a 3ª maior cidade com o
número de pré-inscrições. A estrutura das escolas é boa, com salas climatizadas.
Foram vários aspectos na escolha dos pólos e não foi feito de forma aleatória.
Melque Zedeque pergunta como será a contratação do pessoal que trabalhará
no programa. James explica que será dada prioridade a professores e técnicos
da UNEAL. José Carlos fala sobre a sessão que ocorreu em Palmeira dos Índios
e cita que a UNEAL tem uma importância enorme na formação de professores.
E também fala da seriedade do professor Antônio Xavier e de sua equipe. Cita
também a questão da seleção de docentes e como será tratada. Professor
Antônio Xavier explica a carga horária fixa, que será de 5h na sexta e 10h no
sábado, cada aula de 60 minutos. Ficando um diferencial de 5h do horário
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normal. José Carlos questiona a quantidade de horas aos sábados. Professor
Antônio Xavier afirma que irá rever as questões da carga horária. José Carlos
pergunta por que não utiliza 30% para atividade à distância. Professor Jairo
Campos explica a questão da preocupação de não dar brecha e depois dar
problema sobre a bolsa docente. Isso deverá está bem claro. Alagoas tem
dificuldades de operacionalizar a UAB, em função do IGC da UNEAL e
UNCISAL, por isso a idéia da propositura do PROESP. José Carlos cita a
plataforma Freire; O servidor Alexandre diz que não alcançou o PGP. Mas
torce para que não cometam o mesmo erro do passado. Os prefeitos nunca têm
dinheiro para nada. Fala que a salvação da UNEAL foi o PGP. Solicita aquisição
de livros para as bibliotecas da UNEAL com os recursos do PROESP. O
conselheiro Rafael afirmou que votou contra a pós-graduação paga na UNEAL
e, nessa medida, solicita que os convênios a serem assinados entre a UNEAL, a
empresa e as entidades que aderirão ao PROESP contenha a obrigatoriedade do
pagamento total do custo aluno que será cobrado, pela instituição em que o
servidor faz parte. Faz uma reivindicação acerca da prestação de contas, por
parte do DCE, da cobrança de ingresso no forró do São João que aconteceu
dentro da UNEAL. O Professor Jairo Campos, com relação ao PROESP definiu
como princípio só poder fazer quem é servidor público. O Professor
Washington relembra a luta por um programa que tenha um caráter público. A
UNEAL deveria abrir uma audiência na assembléia legislativa e buscar dos
parlamentares que esse programa e aqueles que irão participar não
desembolsem nada. O Professor José Carlos parabeniza o professor
Washington pela fala e sensatez e afirma da inconstitucionalidade da cobrança
de taxa nos espaços públicos. Trata-se de enriquecimento ilícito por estar
cobrando de seus servidores. O papel dos entes conveniados é pagar 100% do
valor cobrado. A Professora Margarete respeita a opinião de todos e defende o
ensino gratuito e de qualidade, assim como o ensino presencial gratuito e de
qualidade. O Professor Calábria mostrou preocupação em relação à questão do
PGP. As pós-graduações lato sensu na UNEAL são gratuitas, afirmou que foi
professor do 2º PGP e tudo era feito com a verba do PGP. Como é que a gente
vai abrir mão disso? Como vai ser a situação da UNEAL se abrir mão do
programa? Pergunta dirigida aos colegas, qual dos colegas irão vir dar aula na
sexta à noite e sábado o dia todo sem receber nada? A UNEAL tem condições
de abrir mão dessa verba? Se o programa for gratuito, se os professores irão se
comprometer a vir dar aula. A realidade é que os salários são baixíssimos. Sobre
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prefeitura não repassar os recursos, cabe ao ministério público acompanhar e
fiscalizar. Neste momento, houve a pausa para o almoço. No retorno do almoço,
voltou a discussão em torno da carga horária do PROESP. O Professor Antônio
Xavier afirmou que iria verificar a questão da carga horária. O Professor José
Carlos particularmente não ver nenhum obstáculo em utilizar no máximo 30%
de carga horária como sendo à distância, que deverão ser utilizados como
trabalhos a distância. Todos os cursos deverão ter características únicas.
Professor Antônio Xavier fala que, como comissão, o que for decidido no
Conselho Superior – CONSU, órgão máximo da Universidade, será seguido.
Professor Jairo Campos explica a questão do pagamento das prefeituras, vocês
não podem dizer que o aluno vai custear x e a prefeitura y. Quem vai custear é
a prefeitura. Os servidores da UNEAL não irão pagar nada, explica, ainda, que
um técnico da UNEAL ficará dentro da organização com a fundação que for
gerenciar os recursos. O Professor Antônio Xavier explica que as decisões da
comissão serão discutidas em mesa de trabalho, as pautas são deliberadas.
Mesmo sendo indicada pela organização, nada de informação centralizada e
sim discutidas por uma mesa. O Professor Jairo Campos afirmou que, no que
diz respeito às finanças, todo e qualquer pagamento do PROESP passará pelas
suas mãos. Depois desse largo debate, a proposta do PROESP foi aprovada por
unanimidade. Na sequência, o Presidente do CONSU colocou em pauta a
mudança na resolução de Auxílio ao Pesquisador publicada ad referendum pois,
de acordo com um artigo da resolução, alguns professores ficariam
impossibilitados de receber os recursos dos editais de pesquisa e extensão.
Depois da discussão, o ato praticado pelo reitor foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata por mim, Ana Claúdia
Silva de Oliveira Rocha, Secretária do CONSU/UNEAL, pelo presidente do
CONSU/UNEAL, Prof. M.Sc. Jairo José Campos da Costa e demais conselheiros.

Prof. M.Sc. Jairo José Campos da Costa
Presidente do CONSU
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Ana Claúdia Silva de Oliveira Rocha
Secretária do CONSU
CONSELHEIROS:
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