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ATA 002/2013
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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, 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,
ROBERTO CÉSAR ALVES CORREIA, EDEL GUILHERME SILVA PONTES,
ROBERTO CALABRIA GUIMARÃES DA SILVA, MARIA MARGARETE DE
PAIVA SILVA, RENAN ROCHA DA SILVA, WASHINGTON VIANA ALVES. E a
conselheira suplente: EMELY TAVARES DOS SANTOS. 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 do dia seis de março do ano de dois mil e
treze. Após a leitura, algumas modificações foram sugeridas e, em seguida, a ata
foi APROVADA por unanimidade. O Presidente do Conselho, professor Jairo
deu início aos informes. O conselheiro Roberto César fala sobre a mudança
efetiva da Superintendência de Relações Institucionais para as dependências do
Campus VI; explica também a questão do horário da entrega de processos e outros
documentos, destacando que o horário da Reitoria não é o mesmo do Campus,
uma vez que o Campus funciona à noite e a Reitoria nos turnos matutino e
vespertino. O conselheiro Crisólogo fala que várias pessoas da TV Gazeta ou TV
Pajuçara, entraram em contato querendo saber como eles poderão divulgar o
CELE em Maceió. ‚Estou vendo com Roberto César se a gente consegue implantar
o CELE em Maceió, já que a UFAL fechou seus cursos de extensão e a demanda é
muito grande‛; convida toda a comunidade acadêmica para o Arraiá na Uneal do
Campus II, no dia 13 de junho, às 20h; agradece a atual gestão pela compra do tão
sonhado ônibus; ressalta ainda que, durante a próxima semana estarão
convocando uma eleição para o preenchimento das 3 (três) vagas para as
coordenações dos cursos do Campus II, já que os 3 cursos estão sem
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coordenadores. A conselheira Margarete registra o falecimento da aluna
Valquíria, do curso de Pedagogia, do Campus III; informa ainda que, de junho a
agosto, irá substituir o professor Jean na coordenação do curso de Letras, do
Campus III, durante a sua viagem de qualificação. O conselheiro Wellyngton fala
sobre o recadastramento de docentes da IES e reitera a dificuldade em contatar os
docentes da casa. Justifica a ausência do conselheiro Reinaldo Sousa, que estava
neste momento em aula, no curso de doutorado na UFS. O Presidente do
Conselho, professor Jairo fala sobre a sua visita ao Campus II, no dia do
Zootecnista; explica que a Uneal passará possivelmente em julho por um
recredenciamento, e que o processo já estava aberto na Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte antes da greve iniciar; solicitou ao Secretário que não
designasse a comissão por conta da greve; lembrando que os nossos prazos estão
atrasados em relação ao acompanhamento do Conselho de Educação. ‚É preciso
que todos os servidores atualizem o Currículo Lattes, e para os que não o têm, é
preciso fazer; quem estiver devendo prestação de contas com prazo expirado junto
a PROPEG é preciso atualizar‛; fala sobre a compra do ônibus, lembrando que
uma parte do dinheiro é do convênio com o deputado e outra, é contrapartida da
Uneal. Lembra ainda, que no dia 24 de maio, às 19h, no Palácio República dos
Palmares, no Salão Aqualtune, acontecerá à entrega da Comenda do Mérito
Educativo Alagoano, referente ao ano de 2012, a dez personalidades com
relevantes serviços prestados ao ensino no Estado, durante a sessão solene pelos
50 anos do Conselho Estadual de Educação. Encerrados os informes. O
Presidente do Conselho, professor Jairo faz a leitura da pauta com os seguintes
pontos: 1- Apreciação do Edital para eleição de membros do Conselho Superior –
CONSU, pela comissão designada através da Portaria nº 028/2013 - CONSU, de
18/03/2013; 2- Apreciação do Edital para eleição de Diretores de Campus, pela
comissão designada através da Portaria nº 027/2013 – CONSU, de 18/03/2013; 3Reestruturação das Câmaras do CONSU; 4- Processo nº 4104-48/2011 (Solicita que
o CONSU proceda ao cumprimento do que preceitua o Artigo 173 do Regimento
Geral da Uneal); 5- Processo nº 4104-1791/2012 (Uso do ‚nome social‛ pelos
membros da comunidade acadêmica no âmbito da Uneal). Após a leitura dos
pontos de pauta, o Presidente do Conselho, professor Jairo pergunta aos
Conselheiros se tem alguma sugestão de pauta. O conselheiro Calabria pergunta
se existe a possibilidade de uma inclusão de pauta sobre o SISU. O Presidente do
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Conselho, professor Jairo diz que devido à complexidade do debate é preciso ter
uma sessão exclusiva para discutir apenas o SISU e convidar pessoas experientes
no assunto para debater, no que é concordado pelo Conselheiro Calabria. Logo
após, passa para o primeiro ponto de pauta: apreciação do Edital para eleição de
membros do Conselho Superior – CONSU. O conselheiro Wellyngton faz a
apresentação deste Edital e sugere que possíveis modificações poderão ser
discutidas ao final da apresentação; com a conclusão da leitura do Edital, inicia-se
o debate e a apresentação de propostas ao texto. O conselheiro Calabria fala que o
conselheiro que perdeu o mandato por falta não poderia se candidatar novamente.
O conselheiro Wellyngton concorda com a fala do conselheiro Calabria, mas
explica que o regimento não proíbe que isso aconteça. Com relação ao item que
prevê a homologação em sessão do CONSU, o Presidente do Conselho, professor
Jairo fala da preocupação do esvaziamento das cadeiras do CONSU. Explica que
as eleições que são organizadas no Conselho, todas são colocadas uma cláusula de
que é o Conselho que homologa o resultado; na situação atual da Universidade,
que teve uma greve, e ainda ser necessária outra sessão para a homologação e só
na subsequente ele poderá assumir; ‚É importante manter a soberania do
Conselho, mas nesse momento de estrangulamento por conta da greve não seria
interessante tirar essa cláusula e já garantir a homologação no dia da posse do
pessoal?". O conselheiro Wellyngton explica que é questão da legitimidade do
próprio pleito, já que o Conselho é o órgão máximo fiscalizador do resultado, ele é
que vai apurar e discutir; ‚se a Presidência do Conselho entender isso como uma
urgência, faz um Ad Referendum com uma justificativa plausível e encaminha para
o Conselho para apreciação em sessão seguinte‛. O Presidente do Conselho,
professor Jairo retira a ideia. O conselheiro Wellyngton fala sobre a situação da
representação discente do DCE e um representante para o Sindicato dos Técnicos –
Sintuneal no Conselho; lembrando ainda da representação da sociedade civil, uma
vez que os conselheiros nunca mais compareceram. O Presidente do Conselho,
professor Jairo diz que a secretária do Conselho irá entrar em contato com o
Sintuneal e solicitará um representante; sobre o DCE, lembra que haverá eleição e
aguardaremos o representante; coloca em aberto para os conselheiros escolherem
a sociedade civil que fará parte do Conselho. O conselheiro Wellyngton fala sobre
os movimentos sociais da Universidade, e lembra que o PROLIND e o
PROCAMPO nunca tiveram representantes no Conselho. Depois de algumas
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sugestões, o Edital foi APROVADO por unanimidade. O Presidente do
Conselho, professor Jairo coloca em votação algumas sugestões dos conselheiros
sobre a indicação da representação da sociedade civil; OAB obteve 7 votos a favor;
Ministério Público, 5 votos; SINTEAL, 6 votos; FETAG, 7 votos; Secretaria da
Mulher, nenhum voto; MST, 5 votos; Defensoria Pública, 5 votos; Movimento
Negro Unificado – MNU, 6 votos. O Conselheiro Calabria propõe que se tem dois
com 7 e dois com 6 que votem para o desempate entre eles. O Presidente do
Conselho, professor Jairo coloca em nova votação para o desempate: na primeira
votação, OAB ficou com 7 votos, e FETAG, com 6 votos. Na segunda votação,
Sinteal, com 8 votos, e MNU, 3 votos. Considerando a sugestão da plenária, a
presidência do Conselho irá convidar na ordem de votação até que a vaga para
essa representação seja preenchida, os seguintes movimentos sociais: OAB,
FETAG, Sinteal e MNU. O Presidente do Conselho, professor Jairo passa para o
segundo ponto de pauta: apreciação do Edital para eleição de Diretores de
Campus. Agradece ao professor Francisco por aceitar fazer parte da comissão. O
conselheiro Francisco apresenta o Edital para eleição de Direção de Campus. O
Presidente do Conselho, professor Jairo solicita que a conselheira Mary Selma o
substitua por um momento. O conselheiro Francisco retorna a apresentação do
ponto de pauta. O Presidente do Conselho, professor Jairo retorna a presidência
do CONSU e explica que dependendo da escolha do Conselho, os Diretores terão
que prorrogar o mandato por mais um mês. O conselheiro Calabria fala que 1
(um) mês é muito tempo para campanha, 15 (quinze) dias já é o suficiente; ‚a
minha sugestão é que coloque em um dos parágrafos que um dos membros da
chapa resida na cidade do Campus, o diretor ou o vice-diretor‛. O Conselheiro
Renan sugere que se mantenha o período de campanha de um mês. O Presidente
do Conselho, professor Jairo, com relação à sugestão do conselheiro Calabria
sobre um dos membros residir na cidade do Campus, diz que isso quebra a
isonomia da administração pública. O conselheiro Calabria fala que para não
quebrar a isonomia da administração pública, que coloquem pelo menos como
preferencial que um dos membros da chapa resida na cidade do Campus, o diretor
ou vice-diretor. O conselheiro Wellyngton concorda com o conselheiro Calabria,
inclusive em relação ao tempo, pois ‚quanto menos tempo, menor o desgaste‛, e
‚quanto a outra questão, o Conselheiro Calabria tem razão, o ideal é que
morássemos no mesmo município do Campus onde trabalhamos, mas nem para
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sermos contratados foi exigido isso‛, e recomenda que não seja incluída essa
exigência. O conselheiro Roberto César fala que muitos Diretores estão no
segundo mandato. Fala que seria interessante que o Diretor de Campus ficasse
pelo menos mais uns 2 ou 3 dias passando todas as informações, todos os
problemas, para o Diretor que está chegando. A conselheira Margarete fala que
quebra a autonomia da administração pública a questão de pressionar o candidato
a morar no mesmo local do Campus; além de mudar o Regimento; ‚na minha
concepção é pra isso que exige a figura do vice-diretor lá no Campus; um fica 3
dias, e o outro fica 3 dias, a pessoa que se candidata sabe a responsabilidade e é
uma questão que ele tem que conversar com o vice dele‛. A conselheira Mary
Selma concorda com Roberto Cesar e Margarete; e fala do agravante do número
pequeno de professores da casa e muitos que moram no mesmo local do Campus,
não querem se candidatar. Não concordo que seja preferencial. O conselheiro
Calabria retira a proposta. O conselheiro Wellyngton chama atenção da comissão
no art. 6º, inciso III, ‚prova do preenchimento do requisito e condições
estabelecidos no Art. 5º, deste Regulamento, em relação a cada um dos nomes
indicados‛, e apresenta como sugestão ao art. 6º, na documentação exigida, no
inciso II, substituir ‚termo de posse‛ por ‚demonstrativo financeiro‛; e substituir
todo o inciso III por ‚cópia do registro funcional atualizado‛. O conselheiro
Roberto César fala sobre o prazo do mandato de Diretor e o Reitor; uma sugestão
é numa possível revisão de Regimento, ‚por que não aumentar o prazo de Diretor
para 4 anos‛, no que muitos conselheiros se manifestaram ao mesmo tempo
contrários a essa sugestão. O Presidente do Conselho, Jairo explica ao
Conselheiro Roberto César que isso é questão de deliberação de um Fórum;
explica ainda que o Campus VI foi criado recentemente e pergunta se não seria
interessante deixar claro em algum local no Edital, que o diretor e vice não terão
direito a gratificação em função da Lei Delegada vigente não permitir; e assim que
ela for reformulada, será cobrada a inclusão dos dois cargos. Encerradas as
discussões, o Presidente do Conselho, professor Jairo coloca em votação as duas
propostas: 1ª - do conselheiro Calabria que é reduzir para 15 dias o tempo de
campanha e 2ª- do conselheiro Renan, que é permanecer por 30 dias a campanha.
Foram 12 votos a favor da proposta do conselheiro Calabria e 1 voto a favor da
proposta do Conselheiro Renan. Proposta de 15 dias APROVADA por maioria. O
conselheiro Roberto César propõe colocar no cronograma um período para
5
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mudança do cargo para diretores que estão saindo; seria uma transição de 3 dias.
O Presidente do Conselho, professor Jairo colocou a proposta em votação.
Proposta APROVADA por unanimidade. O conselheiro Wellyngton propõe
suprimir do art. 6º, o inciso III e na documentação exigida no inciso II ao invés de
ser ‚termo de posse‛, substituir por ‚demonstrativo financeiro‛; e substituir todo
o inciso III por ‚cópia do registro funcional atualizado‛. O Presidente do
Conselho, professor Jairo colocou a proposta em votação. Proposta APROVADA
por unanimidade; fala ainda que a comissão irá criar um artigo que trate da
transição de cargo. O conselheiro Wellyngton recomenda que essa questão
apareça como um parágrafo do art. 1º. O Presidente do Conselho, professor Jairo
solicita que as comissões encaminhem a secretaria do CONSU os Editais
aprovados para publicações. A conselheira Margarete propõe que ao invés de
artigo, deveria ser parágrafo único. O Presidente do Conselho, professor Jairo
coloca em votação o Edital. Proposta APROVADA por unanimidade. O
Presidente do Conselho, professor Jairo passa para o próximo ponto de pauta:
reestruturação das câmaras do CONSU; Recomenda que a composição das
Câmaras fique mantida, e após as eleições para novos membros do CONSU elas
sejam reestruturadas. O Presidente do Conselho, professor Jairo coloca em
votação. Proposta APROVADA por unanimidade. Após a aprovação do ponto
anterior, faz a leitura do próximo ponto de pauta: Solicitação que o CONSU
proceda ao cumprimento do que preceitua o Artigo 173 do Regimento Geral da
Uneal. O conselheiro Calabria faz a leitura do Artigo 173 e propõe uma mudança
regimental, após comentar que o regimento da Uneal está ultrapassado. O
conselheiro Washington solicita a continuação do Fórum Universitário. O
Presidente do Conselho, professor Jairo fala que na próxima sessão do CONSU
serão discutidos os seguintes pontos: SISU e o FORUNIVER; ‚convidaríamos
pessoas do IFAL e UFAL para socializar as suas experiências‛. O conselheiro
Calabria propõe chamar a direção do IFAL, do Campus de Palmeira dos Índios. O
conselheiro Wellyngton fala sobre o processo que preceitua o Artigo 173; explica
que em 2011 foi constituída uma comissão para tratar da revisão do Regimento
Geral da Uneal e fazer proposta dos outros Regimentos. ‚E nós interrompemos
quaisquer reuniões, enquanto não ocorresse o Fórum Universitário e condicionado
ao resultado do mesmo‛. O conselheiro Crisólogo fala que alguns órgãos
deveriam ter avançado e com isso tem prejudicado a Instituição; a CPA já deveria
6
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estar avaliando os cursos e o Comitê de Ética que é regimental também não tem
avançado; e outra questão é sobre o CURA que até agora não foi feito o regimento.
A conselheira Mary Selma fala sobre o motivo do Regimento do CURA não ter
sido feito. O conselheiro Wellyngton solicita fazer um esclarecimento ao
conselheiro Crisólogo que embora ele tenha dito que a fala é da Universidade
inteira, ‚acho difícil alguém assumir a voz de todos, e não é bem assim; e em
relação aos órgãos, nós emperramos em alguns deles; não sei se estão cientes, mas
tivemos uma greve de 7 meses e que por muito esforço conseguimos manter a
Universidade funcionando com a ajuda de alguns poucos técnicos‛. O conselheiro
Crisólogo exige que suas palavras sejam registradas em ata, e fala que a intenção
dele é pelo bem da Universidade e não tem questão pessoal por A e nem B.
‚Quando falo em nosso Regimento, ele teve vários danos; em termos de
Regimentos deveríamos ter avançado mais em vários pontos e enquanto
Universidade estaríamos mais a frente‛. O Presidente do Conselho, professor
Jairo fala que em dois anos e meio da gestão, regulou a comissão própria de
avaliação – CPA, o Conselho de Curadores/CURA, a Comissão Própria de
Licitação/CPL. ‚Hoje o único elemento que não temos é um órgão de ética em
pesquisa; isso precisa avançar; e outra, não podia convocar o CONSU a cada
semana ou a cada 15 dias por conta da greve‛. O conselheiro Wellyngton solicita
1 (uma) hora a mais por conta do tempo. Solicitação APROVADA pelos
conselheiros. A conselheira Helena fala sobre o Conselho do Campus I; e em
relação às coordenações de curso o Regimento Geral da Uneal apresenta algumas
brechas, o vice-coordenador tem legitimidade e não sai em Diário Oficial para
receber a gratificação, porque que não existe. ‚É preciso legitimar com documento
essa questão dos vice-coordenadores dos cursos da Universidade‛. O conselheiro
Calabria fala que estão sendo discutidos assuntos que requerem mudança de
Regimento; concorda com a importância dos vice-coordenadores. Propõe que
marque uma próxima sessão com quórum para modificar o Regimento de forma
emergencial, assim como o art. 173. O conselheiro Wellyngton propõe constituir
uma comissão para construir uma minuta com base no resultado do Fórum. O
conselheiro Calabria fala que a comissão revisora poderá apresentar numa sessão
com quórum. O Presidente do Conselho, professor Jairo fala que é preciso
retomar o Fórum Universitário. A ideia seria tirar uma comissão para construir a
minuta para regular a situação do Regimento. O conselheiro Calabria explica que
7
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pensava que o Fórum Universitário iria eleger representantes para modificar o
regimento; ‚é preciso modificar‛. O conselheiro Washington explica que é preciso
apenas retomar as deliberações a partir das orientações do Fórum Universitário a
partir da próxima sessão. O conselheiro Wellyngton fala que existem 2 sugestões;
a proposta do conselheiro Washington que é continuar as deliberações a partir
das orientações do Fórum Universitário e a dele, que propõe constituir uma
comissão concomitante ao CONSU para construir ou modificar o Regimento. O
conselheiro Marcos fala da importância do Fórum Universitário. ‚Nós não
podemos começar algo de novo, já que temos um Fórum para discutir; tem coisas
importantes que foram discutidas e é preciso considerar e respeitar o que foi
apresentado lá‛. O Presidente do Conselho, professor Jairo explica ao conselheiro
Marcos sobre o ponto de pauta do art. 173 e diz que esse ponto não foi discutido
no Fórum; fala ainda que o combinado e aprovado pelo CONSU foi ser discutido
todo o Fórum e ao final ser publicado todos os pontos aprovados pelo Conselho. O
conselheiro Wellyngton explica que a comissão a que se refere irá trabalhar em
consonância com o Conselho e a partir do resultado das deliberações oriundas do
Fórum Universitário; ‚construir um Regimento leva um bom tempo, imagina criar
várias minutas‛. O Presidente do Conselho, professor Jairo pergunta se pode
designar a comissão. A plenária aprova a criação da Comissão Especial para
Revisão do Regimento Geral da UNEAL e a Elaboração das Minutas dos
Regimentos da Reitoria, dos Colegiados e dos Campi, bem como aprova os nomes
designados. Os Conselheiros escolheram os seguintes membros para a comissão:
Wellyngton Chaves Monteiro da Silva, como o presidente, Roberto Calabria
Guimarães da Silva, Roberto Cesar, Washington Viana Alves e Ana Claúdia Silva
de Oliveira Rocha. Comissão APROVADA por unanimidade. O conselheiro
Washington solicita que já estabeleça uma data para a reunião com a comissão. O
Presidente do Conselho, professor Jairo passa a presidência para a conselheira
Mary Selma, pois irá apresentar o próximo ponto de pauta. O conselheiro Jairo
faz a explanação de todo o processo sobre Uso do “nome social” pelos membros
da comunidade acadêmica no âmbito da Uneal. O conselheiro Washington diz
que já existe algo na legislação alagoana. A Presidenta do Conselho, Mary Selma
fala que na educação básica já é aceita. O conselheiro Calabria fala que quer
discutir no âmbito político, mas que não pense que ele é homofóbico. ‚Se o cara
não tiver satisfeito que ele mude o nome. Já que é possível mudar o sexo e o nome.
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Sou contra porque vai abrir espaço pra que eles usem o nome que quiser‛. O
conselheiro Washington solicita questão de ordem por conta do tempo. O
conselheiro Mário Diniz diz que o conselheiro Calabria foi prudente e sábio com
suas falas; diz que a Universidade não deveria estar preocupada com isso.
‚Mesmo sem ser homossexual se eu quiser ser chamado de Karl Marx, todos terão
que me chamar‛. A Conselheira Margarete concorda com os conselheiros
Calabria e Mário Diniz, ‚Mas não podemos ficar na mesmice, os tempos mudaram
e na educação básica isso já é permitido. Sugeria que no art. 1º ao invés de ‘nome
social’ fosse modificado para ‘de um nome social’. O fato de ter um ‘nome social’
não significa que vou pedir para usar. Essas pessoas que têm o ‘nome social’
deveriam ser asseguradas‛. O Conselheiro Washington fala que a Universidade
precisa discutir a sensibilidade humana e não só a ciência; é preciso quebrar o
preconceito não só na família como também na sociedade; ‚Se a pessoa deseja ser
feliz com o uso do ‘nome social’, não vejo nenhum constrangimento‛. A
Conselheira Margarete fala que se na educação básica o discente pode, quando o
mesmo chegar à Universidade ele não poderá regredir. O Conselheiro Renan diz
que a lei tem que respeitar o ser humano e a mesma não se aplica; faz uma
reflexão sobre a Universidade. O Conselheiro Marcos fala da dualidade em que se
encontra, por sua formação cristã e por ocupar a Pró-Reitoria de Extensão; pede
uma explicação sobre o ‚nome social‛. ‚No meu entendimento, isso é apelido, se o
docente não chamar, sofrerá alguma punição?‛. A Presidenta do Conselho,
professora Mary Selma, diante da solicitação de uma segunda prorrogação de
tempo, informa que existem 2 propostas para prorrogar o tempo da sessão; a
proposta do Conselheiro Washington é de mais 30 minutos e a do Conselheiro
Calabria é de mais 60 minutos. As propostas foram colocadas em votação; foram 7
votos a favor de 30 minutos e 6 votos a favor de 60 minutos. A proposta de 30
minutos foi APROVADA por maioria. A sessão irá se estender por mais 30
minutos. O Conselheiro Calabria fala que não existe Lei no Estado sobre isso.
‚Não sou contra gays e lésbicas; se aprovar aqui, todos precisarão usar; aqui no
mínimo são uns 500 discentes usando dois nomes; não vejo necessidade de
institucionalizar isso‛. O Conselheiro Washington fala sobre o processo; ‚se a
pessoa quer ser chamada do jeito que for, por que nós vamos proibir?‛ O
Conselheiro Jairo elogia o debate e quem se posicionou; ‚algumas pessoas
falaram de alguns problemas, como no caso de usar 2 nomes. Quando eu
9
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proponho é para mostrar as pessoas que ela pode chegar aqui e usar o ‚nome
social. Não seriam 2 nomes; será um nome, a pessoa vai procurar a secretaria do
curso e mudar o nome e na caderneta já constará o ‘nome social’. Se o Brasil fosse
um país de respeito à constituição não existiriam tantas legislações; somos uma
sociedade que olha pelos excluídos, somos uma Universidade popular; eu ainda
não conheço nenhum travesti aqui na Universidade; imagine que, se durante a
educação básica ela pode usar o ‘nome social’, e quando chegar à Universidade,
terá que regredir?‚. O Conselheiro Washington sugere que, para solucionar os
entraves apresentados durante o debate, que no art. 1º seja acrescentado
‚heterossexuais‛. A proposta foi colocada em votação e aprovada. A Presidenta
do Conselho, professora Mary Selma parabeniza ao Conselheiro Jairo por ter
trazido essa discussão à plenária. Coloca em votação o processo sobre o ‚nome
social‛. Foram 11 votos a favor e 3 votos contra. A proposta sobre o ‚nome social‛
foi APROVADA por maioria. O Conselheiro Jairo retoma a presidência da sessão.
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. Msc
Jairo José Campos da Costa e demais conselheiros presentes.
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