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ATA 001/2013
Aos seis dias do mês de março 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. CLÉBIO CORREIA DE ARAÚJO, Presidente
deste Conselho. Estando presentes os Conselheiros Titulares: MARY SELMA DE
OLIVEIRA RAMALHO, REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA
FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO MARCOS PONTES DE MOURA,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE MELO
ARAGÃO, JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES SILVA, MÁRIO DINIZ AGRA, MARIA
BETÂNIA ROCHA DE OLIVEIRA, REINALDO SOUZA, ROBERTO CÉSAR
ALVES CORREIA, LUIZ GERALDO RODRIGUES DE GUSMÃO, EDEL
GUILHERME SILVA PONTES, MARIA DAS GRAÇAS CORREIA GOMES,
ROBERTO CALÁBRIA GUIMARÃES DA SILVA, MARIA MARGARETE DE
PAIVA SILVA, ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA, CRISTINA MARIA
BEZERRA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO ALFREDO TELES DE CARVALHO,
RENAN ROCHA DA SILVA, WASHINGTON VIANA ALVES, ANDRÉIA
VIEIRA DOS REIS, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, JAMES EDWIN
ALARCÃO. E a conselheira suplente: GRACIENE VIEIRA DOS SANTOS.
Conforme convocação às nove horas foi feita verificação do quórum pelo
Presidente do Conselho Superior, Clébio Correia de Araújo, 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 das atas do dia
quinze de maio do ano de dois mil e doze e do dia dezenove de julho do mesmo
ano. Após a leitura, algumas modificações foram sugeridas e, em seguida, as atas
foram APROVADAS por unanimidade. O Presidente do Conselho, prof. Clébio,
deu início aos informes solicitando que os conselheiros sejam breves em suas
colocações, cumprindo assim, o tempo regimental. O conselheiro Roberto
Calábria fala sobre o falecimento do presidente Hugo Chávez e propõe que o
Conselho aprove uma moção de pesar. O presidente do Conselho explica que as
propostas de moção serão realizadas ao final da sessão. O conselheiro
Wellyngton lembra que ‚foi solicitado em sessões anteriores que durante as
sessões do Conselho todos nós fôssemos tratados por ‘Conselheiro’ ou
‘Conselheira’, sem patentes, evitando identificar qualquer nível de hierarquia,
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uma vez que todos são iguais neste Conselho‛; fala sobre o concurso para
professor substituto que está ocorrendo e que o mesmo trata do preenchimento
das 7 vagas do concurso remanescente que ocorreu em dezembro; explica, ainda,
que restam algumas vagas e pede que todos divulguem isso. O conselheiro
Alexandre explica que representa os técnico-administrativos de Santana do
Ipanema; fala que aconteceu uma reunião com o diretor sobre a infraestrutura do
campus: os computadores e impressoras da biblioteca e secretaria não funcionam;
a situação é de emergência e sem condições de trabalho. O conselheiro Marcos
informa que está aberto o edital dos Projetos de Extensão Nacional e até o dia 14
de março ainda é possível ser submetidos projetos e programas. O conselheiro
Washington fala sobre a reunião que aconteceu no Palácio República dos
Palmares e que reforçaram as questões de concurso para professores efetivos e
dedicação exclusiva. A conselheira Francisca informa as notícias de ordem de
Pós-graduação; assim como, sobre o motivo que os levaram a UNEB –
Universidade Estadual da Bahia em busca de informações a respeito de Pósgraduação Stricto sensu. “Depois de realizar uma pesquisa, observamos que temos muitos
especialistas e mestres que precisam realmente de um mestrado ou doutorado”. Ressalta
ainda, que foram bem recebidos na UNEB; a UNEB e Uneal são duas instituições
de igual origem, são estaduais; ao contrário da Uneal, a situação financeira da
UNEB é totalmente diferente; mesmo assim, eles tem um conceito 4 que não
habilita de imediato um vínculo com a Capes. “A PROPEP irá solicitar a reserva de
vagas no mestrado e doutorado para os nossos professores e concomitantemente a isso, o
preenchimento das lacunas do mestrado anterior. O grande problema é a falta de estrutura
e produção científica dos professores, e é preciso produzir, retornaremos a Capes, no final
de maio. Nós não paramos de correr atrás acerca da implantação de algum mestrado para a
instituição e espero conseguir antes do término da gestão”. Clau Soares, jornalista da
Assessoria de Comunicação – ASCOM pede permissão para se manifestar. A
solicitação foi concedida. Clau Soares registra a sua exoneração e de Leandro do
cargo de assessoria; avisa que eles não estarão mais a disposição da Uneal e quem
estará será o jornalista Carlos Alberto. A conselheira Margarete registra o
falecimento da aluna do curso de Licenciatura Indígena; comunica sobre o edital
para professor do PROLIND. O conselheiro Alexandre justifica a ausência de
Márcia Janaina. O conselheiro James fala da assembleia dos técnicos; explica que
a porcentagem dos 25% foi dividida de forma igualitária e que ficou condicionado
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o retorno à publicação em diário oficial. O conselheiro Edel explica que mesmo
durante a greve estiveram trabalhando no Núcleo de Extensão Estatística e
Pesquisa com os alunos da Escola Edmilson Pontes e alunos da UNEAL; entrega
em mãos a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora Francisca, um
livro de sua autoria; fala que em relação ao concurso, a matemática é um grande
problema; o edital para professores substitutos amarrou demais para matemática e
é necessário abrir para engenheiros, já que não temos matemáticos. Encerrados os
informes. O presidente do Conselho faz a leitura dos pontos de pauta: 1Comissão eleitoral para Diretor de Campus; 2- Comissão eleitoral para novos
membros do CONSU; 3- Calendário Acadêmico; 4- Calendário das Sessões
Ordinárias e logo após a leitura, pergunta aos conselheiros se tem algum ponto de
pauta para incluir. O conselheiro Wellyngton solicita que seja acrescentada à
pauta a aprovação do Ad Referendum – 15º Resolução de 3 de setembro de 2012,
referente ao programa de bolsas para o quadro técnico. A conselheira Margarete solicita
que o calendário acadêmico seja o primeiro a ser discutido. Os pontos de pauta
lidos pelo presidente foram APROVADOS por unanimidade. Quanto à ordem
dos pontos de pauta foi APROVADO por maioria. O presidente do Conselho
passa a palavra para a Conselheira Mary Selma para que a mesma apresente o
calendário acadêmico. A conselheira Mary Selma apresenta o calendário
acadêmico; propõe zerar e tornar inválidos os atos praticados na época. O
presidente do Conselho solicita que a conselheira Mary Selma explique sua
proposta. A conselheira Mary Selma explica que a proposta é de que as aulas
tenham início no dia 18 de março. O conselheiro Roberto Calábria pergunta
quem vai fazer a matrícula e a limpeza, já que os técnicos estão em greve; é
interessante avaliar essa questão de greve antes do calendário. O presidente do
Conselho coloca em apreciação do pleno, a questão de ordem do conselheiro
Roberto Calábria; e também em votação a questão do calendário acadêmico,
discutindo se é pertinente ou não a votação do calendário acadêmico. Os
conselheiros decidem por discutir sobre se é pertinente ou não continuar com o
calendário na pauta. O conselheiro Washington pede que o representante dos
técnicos se posicione. A conselheira Margarete explica que existe um sindicato
dos técnicos e dos professores, a reunião dos professores foi realizada depois da
assembleia dos técnicos, ou seja, já sabíamos da decisão deles. ‚Parece que o que
decide na assembleia esquece aqui no CONSU. É meio paradoxal falarem agora só
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se os técnicos voltarem‛. O conselheiro Reinaldo fala que na assembleia dos
professores já sabiam da decisão dos técnicos. Propõe que seja mantido calendário
como está. ‚Se os técnicos voltarem, ótimo; caso não voltem, faz outro calendário e
o reitor faz um Ad Referendum e publica o novo calendário‛. O conselheiro
Roberto Calábria concorda com a conselheira Margarete. ‚Não vou discutir
decisão dos técnicos, eles são autônomos, sem eles não há condições para iniciar as
aulas; vale a pena discutir esse calendário? Perder horas aqui e depois não ter
como colocar em prática; só se aqui tiver querendo sabotar a greve dos técnicos.
Minha proposta é suspender o calendário acadêmico e continuar os outros pontos
de pauta.‛ A conselheira Maria Helena fala da reunião que ocorreu com o
conselho de campus na sexta, em que 80% compareceram, e os coordenadores
pediram que não fosse discutido o calendário. ‚Na assembleia não votei porque
sei da importância dos técnicos; quero saber a nossa posição em relação aos
técnicos, e sua a ausência.‛ O conselheiro Roberto César expõe que a situação é
preocupante. ‚A Uneal está sendo precipitada em relação às informações oficiais.
Na página Oficial da Uneal foi publicado o retorno das aulas dia 11 de março.
Peço à reitoria e juntamente com as pessoas que bravamente lutaram com essa
greve para levar com celeridade, se é possível, o governo publicar no Diário
Oficial essas propostas.‛ O presidente do Conselho explica que a informação que
consta na página da Uneal é de que dia 11 de março serão retomadas as
atividades; e a título de esclarecimento, a reitoria já pediu oficialmente a
celeridade para o retorno. A conselheira Andréia propõe uma comissão para
elaborar o calendário do semestre 2013.2. O presidente do Conselho explica à
conselheira sobre o que está sendo discutido no momento. A conselheira Andreia
pergunta se as aulas serão ministradas na Uneal ou se ainda, irão continuar nas
escolas. A conselheira Maria Helena informa que será necessário renovar o
contrato de aluguel com as escolas. O conselheiro Marcos Pontes fala que é
preciso achar um meio termo por conta da greve dos técnicos; assim como, é a
favor da votação do calendário. ‚É necessário pressionar ainda mais o governo
para que ele cumpra o acordo‛. O conselheiro Alexandre explica que a greve é
legítima. ‚Quando fui aluno enfrentei greve e acho legítima. Nós ganhamos,
avançamos, e inclusive os alunos ganharam; o problema é que os alunos só estão
pensando no presente. Por que os técnicos tomaram essa decisão? É porque a
gente não confia no governo. Vou falar pelos meus companheiros de Santana, a
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turma da secretaria não tem condições a voltar a trabalhar‛. A conselheira Graça
concorda com a fala da conselheira Maria Helena em relação às condições de
trabalho dos técnicos. ‚Em Santana nós temos um agravante, é terrível olhar para
o lado do IFAL, um prédio limpo, belíssimo e do lado da Uneal, um lixo; nós
precisamos de datas, até porque fica complicado aguardar.‛ O conselheiro James
explica que a publicação não é nenhuma garantia que será cumprida. ‚E como fica
a situação dos técnicos em relação aos professores voltando para as salas de
aulas?‛ O presidente do Conselho explica que quem delibera o calendário é o
conselho, solicita que os conselheiros não extrapolem os méritos de decisões
tomadas em assembleia. O conselheiro Washington explica que o sindicato se
sentiu lesado. ‚Aqueles companheiros que nunca participaram das lutas, não
falem do sindicato; e não queiram tirar proveito político, a gente repudia essa
atitude. E em todo instante que foi construída a luta, a gente afirmava e reafirmava
o respeito pela unidade.‛ O presidente do Conselho explica que as deliberações
desse Conselho não são tomadas em função de categorias A, B e C. ‚Quando
deliberadas no Conselho não queremos prejudicar ou favorecer a nenhuma
categoria.‛ O conselheiro Reinaldo fala que todos sabem o quanto ele respeita às
categorias. ‚Já que não unificamos as categorias, vamos voltar às aulas e cada
categoria tem o seu ônus e bônus; são categorias autônomas.‛ O conselheiro
Renan fala que existem três categorias na Universidade; explica que a UERJ não
tem dedicação exclusiva. ‚O governo precisa publica no D.O.E, a culpa é do
governo e não da Uneal.‛O conselheiro Roberto Calábria explica que não irá
entrar em discussão sobre o calendário. ‚A gente está querendo discutir um
calendário quando não sabe quando vai cumprir, não há questões objetivas para
discutir calendário hoje; e dai vamos partir do pressuposto de que a Instituição
poderá funcionar sem os técnicos. Não tem como discutir calendário.‛ O
presidente do Conselho fala das propostas: 1- A proposta do conselheiro Roberto
Calábria de que não é pertinente a discussão sobre o calendário e sugere ser
postergada para um momento posterior ao retorno dos técnicos; 2- A conselheira
Helena propõe não discutir o calendário e zerar ou não as aulas anteriores; 3- O
conselheiro Reinaldo propõe votar o calendário hoje e ficar sob a
responsabilidade do reitor fazer um Ad Referendum; 4 - A conselheira Andreia
propõe a formação de uma comissão para trabalhar o calendário para o segundo
semestre; 5- O conselheiro Marcos propõe discutir o calendário e que a data
5
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inicial seja daqui a um mês. O presidente do Conselho propõe que seja votada a
proposta do conselheiro Roberto Calábria quanto à suspensão de debate do
Conselho em relação ao calendário acadêmico. Foram 9 votos a favor e 12 votos
contra. De acordo com a votação, fica mantida a discussão sobre o calendário. O
presidente do Conselho propõe que seja votada a proposta da conselheira Maria
Helena já que tem um pressuposto. Não discutir o calendário, e se anula ou não o
semestre. Princípio da anulação das aulas dadas. O conselheiro Roberto Calábria
fala que todo servidor é obrigado a seguir a lei. ‚Se for votado esse calendário, a
Uneal tem que voltar na data. Agora se não voltar, o aluno poderá entrar na
justiça.‛ O presidente do Conselho retorna para a proposta da conselheira Maria
Helena. O conselheiro Roberto Calábria exige um debate específico sobre a
proposta da conselheira Maria Helena e diz que é importante porque trata da vida
de 7 mil alunos. O presidente do Conselho coloca em votação a proposta do
conselheiro Roberto Calábria de que é necessário um debate específico. Foram 5
votos a favor do debate específico e 11 votos contra o debate. O presidente do
Conselho coloca em votação a proposta da conselheira Maria Helena. Foram 15
votos a favor da anulação das aulas e 3 votos pela validação. De acordo com a
votação, as aulas dadas no período antes da greve estarão anuladas. A conselheira
Betania fala sobre a situação dos professores que deram aulas em horário integral
no semestre 2012.2 e questiona se essas aulas serão anuladas. O conselheiro
Roberto Calábria fala que o Conselho anulou as aulas; ‚o órgão máximo, o
CONSU, anulou as aulas‛. O presidente do Conselho explica que o CONSU não
resolve obstáculos, questões e problemas operacionais que apareçam em função
das deliberações desse conselho. O conselheiro Wellyngton pede prorrogação por
mais 1h e meia; prorrogação aprovada por todos. O presidente do Conselho
coloca em votação a proposta da conselheira Andreia: tirar na próxima sessão ou
caso alguém queira fazer parte da comissão procurar a Pró-reitoria de Graduação.
Foram 14 votos a favor e 2 votos contra. O presidente do Conselho coloca em
votação a proposta do conselheiro Reinaldo e propõe que coloque a data com
início em abril. Os conselheiros Reinaldo e Marcos propõem que refaça a data do
início. A conselheira Andreia propõe que a colação de grau no 1º semestre seja só
emergencial. O presidente do Conselho coloca as propostas de alteração do
calendário acadêmico. A primeira proposta é a mudança do início das aulas para o
dia 08 de abril, dos conselheiros Reinaldo e Marcos. E a segunda proposta é que a
6
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colação de grau no 1º semestre seja apenas em caráter emergencial para os que
comprovarem aprovação em concurso público ou mestrado, da conselheira
Andreia. O conselheiro Roberto Calábria teve dúvidas quanto à proposta. A
conselheira Margarete explica a proposta de Andreia. A conselheira Graça
propõe uma ordinária para colação de grau. A conselheira Andreia retira a
proposta. A conselheira Graça propõe que seja estabelecida uma colação de grau
ordinária por curso em junho e é necessário que conste no calendário. O
presidente do Conselho coloca em votação a proposta da conselheira Graça e é
APROVADA por unanimidade. Encerradas as votações das propostas, o
presidente do Conselho, passa para o próximo ponto de pauta: escolha da
Comissão para Direção de Campus. Já que nenhum conselheiro se disponibilizou
para participar da comissão. O presidente do Conselho colocou em votação a
proposta da reitoria designar a comissão. Aprovada por MAIORIA. Próximo
ponto de pauta: escolha da comissão para eleição do CONSU. O conselheiro
Wellyngton, lembrando o que indica o §7º do Artigo 7º do Regimento Geral da
UNEAL, sugere que a presidência desta comissão seja ocupada pela secretária do
CONSU, Ana Claudia Silva de Oliveira Rocha. Sendo assim, a Comissão Eleitoral
do CONSU será formada por: Ana Claudia Silva de Oliveira Rocha, James Edwin
Alarcão, Wellyngton Chaves Monteiro da Silva e Mary Selma de Oliveira
Ramalho. E terá que apresentar uma proposta de calendário da eleição na próxima
sessão. A conselheira Betânia lembra que os professores Marcos Maciel e Jeovanes
faltaram 6 vezes e com isso, eles já perderam o mandato. E quanto à publicação do
Edital, o conselheiro Wellyngton explica que, considerando que a maioria dos
conselheiros estará encerrando o seu mandato em abril, e para não aguardar que a
leitura e a aprovação do edital ocorra na próxima sessão, que será lá para maio, e
com isso as cadeiras dos representantes ficarão vazias, sugere que o edital seja
publicado o quanto antes e apenas em seguida seja submetido ao conselho; e não
havendo nada em contrário, o Presidente acata a sugestão. O presidente do
Conselho fala sobre o Ad Referendum da resolução de nº 15 que foi apreciada pela
CJUR, e pede que o conselheiro Wellyngton faça a sua leitura para a plenária. O
presidente do Conselho coloca em votação o Ad Referendum. Aprovado por
UNANIMIDADE. Próximo ponto de pauta: definição das datas das sessões
ordinárias: 1ª sessão dia 9 de abril; 2ª sessão dia 5 de junho; 3ª sessão dia 8 de
agosto; 4ª sessão dia 8 de outubro e 5ª sessão dia 11 de dezembro. Ponto
7
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APROVADO pelos conselheiros. O conselheiro Roberto Calábria propõe moção
de pesar pela morte do presidente da Venezuela Hugo Chávez. APROVADO por
unanimidade. 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 do CONSU/UNEAL, pelo presidente em exercício do
CONSU/UNEAL, Vice-Reitor Prof. Msc Clébio Correia de Araújo e demais
conselheiros presentes.
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Presidente em exercício do CONSU

Prof. Msc Clébio Correia de Araújo
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Secretária Executiva do CONSU
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CONSELHEIROS:
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