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ATA 001/2014
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, reuniu-se o
Conselho Superior, no Auditório do Campus I da UNEAL, na cidade de
Arapiraca, às 9h00, 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, 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, ARTURO TOSCANINI SOARES BATISTA,
ADRIANA ROCELLY VIANA DA ROCHA, ROBERTO CÉSAR ALVES DE
CORREIA, JOSÉ CARLOS PESSOA DE MELO,TEREZA ALVACY DE ALMEIDA
LIMA NUNES, LUÃ KARLL DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA CLARO,
ALEZY OLIVEIRA LIMA, ROZENILDA SARAFIM DA SILVA, ANDRÉIA
VIEIRA DOS REIS, MÁRCIA JANAINA LIMA DE SOUZA, MELQUI ZEDEQUE
LOPES RIBEIRO e JAMES EDWIM ALARCÃO e os Conselheiros Suplentes:
MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS, GEÓRGIA MARIA ARAÚJO LEITE
e WASHINGTON VIANA ALVES. O Presidente do Conselho,Prof. Jairo declarou
aberta a sessão com a leitura da ata do dia onze de dezembro do ano de dois mil e
treze. Após a leitura e sem nenhuma sugestão, a ata foi APROVADA por
UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho,Prof. Jairo deu início aos informes.
O Conselheiro Roberto César fala sobre a importância do Campus VI em um
possível convênio internacional, em reunião da qual participou, representando o
Reitor; informa que “o Campus VI, por estar em Maceió, próximo às decisões políticas, a
Direção e Vice-direção do Campus poderá sempre representar a Reitoria nesse convênio,
onde a UNEAL será uma grande beneficiária”; cita os dois cursos da UNEAL que
foram citados na reunião,“zootecnia e gestão pública”, que é do interesse de Gana
em fazer convênios. O Presidente do Conselho, Professor Jairo diz que já está se
estabelecendo um acordo de cooperação com o Estado de Alagoas e a Embaixada,
no sentido de viabilizar a participaçãode alunos das instituições envolvidas. A
Conselheira Rejane Viana informa que o processo que trata do vale-transporte
para os servidores da Uneal ficou na PROPEG enquanto o SIAFEM estava fora do
ar, e como retornou quinta-feira passada, pôde finalmente dar encaminhamento ao
trâmite processual. Não havendo mais nenhum informe o Presidente do Conselho
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Prof. Jairo prossegue com seus informes, diz que está sendo construída uma
Tenda Cultural na entrada do Campus I, do lado do estacionamento, que será
denominada ”TENDA CULTURAL PROFESSOR ZEZITO GUEDES”,que “foi
professor dessa casa em outro momento e é um grande artista da cidade”; a tenda será
inaugurada no dia dezenove, com um grande show com artistas do Estado; fala da
construção de três grandes salas de aulas para abrigar todos os núcleos de
pesquisas de professores nas suas atividades de pesquisa e extensão; cita o
Campus de Palmeiras dos Índios que também está passando por algumas
melhorias e as obras já começaram esse ano; diz que assinou ontem o contrato com
as empresas que irão fornecer impressoras e os datas-shows e com relação ao
Sistema de Registro e Controle Acadêmico, explica que “saiu hoje,no Diário Oficial
do Estado, a homologação da licitação da empresa que fará a instalação do sistema, ela é do
Rio Grande do Sul, ganhou a licitação e na próxima semana publicaremos o contrato para
que finalmente o software seja desenvolvido e instalado, conforme colocado no Termo de
Referência, elaborado pelos nossos secretários, pelo pessoal do Registro Acadêmico e pelos
nossos Analistas de Sistemas da UNEAL”; informa ainda que “tudo isso com recursos
do PROINVESTE”. Ainda informa que “uma grande compra de computadores chegou,
com esses recursos do PROINVESTE, e já estão em fase de distribuição; todas as
Coordenações de Cursos receberão computadores novos, Direção de Campus, Bibliotecas,
Registros Acadêmicos dos Campi; são quase cem computadores”, e lembra ainda que no
ano passado os da Reitoria já haviam sido substituídos por novos. Informa ainda
que as inscrições do Vestibular 2014 terminam hoje, que foi prorrogado porque
uma série de pessoas estava pedindo, todo processo de montagem e logística já
está começando a ser feito com os Diretores de Campus para aplicação das provas
e que só será fechado mesmo a partir de amanhã quando se terá uma informação
mais precisa. Para concluir os informes, fala sobre a proposta de redução da
contrapartida dos convênios das Universidades Estaduais, em nível da ABRUEM,
foi rejeitada pela Presidenta Dilma e o Senador Inácio Arruda do Estado do Ceará
que é um dos que tem participado de todas essas discussões em torno da melhoria
das Universidades Estaduais, está levantando debate para que o veto seja
derrubado e volte à proposta inicial. O Presidente Jairo fala ainda sobre a
possiblidade de incluir os servidores da Uneal nos Programas Stricto sensu da
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, informando que houve uma nova
reunião em Campina Grande – PB, com a participação das Professoras Maria
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Francisca e Tania, pela Uneal, e que provavelmente ainda neste semestre a PróReitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UEPB venha à UNEAL para assinar o
Protocolo de Intenção, já determinando o número de vagas a partir da demanda
que foi levantada nas reuniões com os professores e servidores administrativos. O
Presidente do Conselho Prof. Jairo termina seus informes convidando toda
comunidade acadêmica para uma reunião que ocorrerá nesta data, às 19h, a fim de
discutir concurso para professor substituto e professor efetivo, e conta com a
participação e colaboração dos alunos, professores e técnicos com as suas
sugestões para, na semana seguinte, fazer uma denúncia junto a Defensoria
Pública do Estado de Alagoas e Ministério Público do Trabalho em Alagoas com
relação à precarização dos serviços desta Universidade, imposta pelo governo do
Estado. Concluído os informes, e aprovada a pauta, o Presidente do Conselho
Prof. Jairo faz a leitura do primeiro ponto de pauta. Apreciação de Ad Referendum
através da Portaria n.º 006/2013, de 16 de dezembro de 2013. Explica, que a CPA é um
órgão que não pode deixar de existir, sobretudo através desse processo de
avaliação e reconhecimento de curso; informa que abriram um processo para
eleição, mas não houve nenhum inscrito, e que não podia deixar a CPA
descoberta; portanto, publicou o ato prorrogando até o final do ano para manter a
CPA funcionando e providenciar as ações de sua competência. Após sua
justificativa, coloca em votação a Portaria Ad referendum, sendo APROVADA
POR UNANIMIDADE. Passa para o seguinte ponto de pauta: Eleição para novos
membros do CONSU para reposição das vagas cujos mandatos se encerraram. O
presidente explica que tem uma série de mandatos do Conselho Superior que já
foram expirados e é necessário organizar um novo processo eleitoral para
reposição das vagas, salientando que ocorreram dois editais no segundo semestre
de 2013 com nenhum inscrito; sugere que seja criada uma comissão com três
representantes, sendo um professor, um aluno e um técnico, no que foi
concordado pelos presentes; após sugestões dos Conselheiros e a submissão à
votação, foi APROVADA POR UNANIMIDADE a comissão assim constituída:
professora MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS; técnico-administrativo
HELDER JOSÉ SILVA DE LIMA; e o discente THIAGO DA SILVA CLARO. O
Presidente do Conselho passa para o ponto de pauta seguinte: Reestruturação das
Câmaras do CONSU conforme previsão no artigo 57 do Regimento Interno deste
Conselho. O presidente esclarece que é regimental a revisão na composição das
3
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Câmaras todo início de ano, e em seguida, os Conselheiros se manifestaram,
APROVANDO, POR UNANIMIDADE, a nova composição das Câmaras:
CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS - CLN: WELLYNGTON CHAVES
MONTEIRO DA SILVA, ANDREIAVIEIRA DOS REIS, JOSÉ CARLOS PESSOA
DE MELO e ROZENILDA SARAFIM DA SILVA; CÂMARA DE GRADUAÇÃO E
EXTENSÃO – CGE: ANTONIO MARCOS PONTES DE MOURA, MARY SELMA
DEOLIVEIRA RAMALHO, JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA, ALEZY
OLIVEIRA LIMA e MÁRIO DINIZ AGRA; CÂMARA DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CPAF: REJANE VIANA ALVES DA SILVA,
ROBERTO CESAR ALVES CORREIA, LENIVALDO MANOEL DE MELO e MAX
LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS; CÂMARA DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO – CPP: MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, GEÓRGIA
MARIAARAÚJO LEITE, ANTÔNIO ALFREDO TELES DE CARVALHO e NAIRA
APARECIDA DA SILVA. Em seguida, o Presidente do Conselho passa para o
ponto de pauta seguinte: Apreciação da proposta de Calendário Acadêmico para o ano de
2014, nos termos do Processo n.º 4104-87/2014. A Conselheira Tereza Alvacy, como
presidenta da Comissão, apresenta a proposta do calendário acadêmico; após a
apresentação da Conselheira, o Conselheiro Wellyngton Chaves destaca dois
pontos acerca da proposta apresentada, que é deixar na previsão do calendário
acadêmico todas as reuniões ordinárias do Conselho, uma vez que são definidas
na última sessão de cada ano; outro ponto é com relação às datas comemorativas
da Uneal, “sempre negligenciamos as nossas datas comemorativas, como a criação da
FUNEC, estadualização, transformação em FUNESA e em UNEAL, a gente precisa
começar a marcar, a definir esses marcos, vamos começar a comemorar as nossas datas”;
fala ainda com relação ao período do recesso natalino, e que a comissão entende
ser necessário que a instituição continue funcionando minimamente, para
aproveitar a estrutura do Estado que está em pleno funcionamento; em seguida o
Presidente Jairo passa a palavra para o Conselheiro José Carlos, que inicialmente
justifica as suas ausências, por problemas de comunicação através de e-mail, mas
que recentemente voltou a receber suas mensagens. Diz então, que se preocupa
muito com o calendário eletivo em relação a distribuição da carga horária das
disciplinas. Citou um exemplo que para completar uma disciplina de 80 h teve que
vir quatro dias na UNEAL, para dar aula de sete e meia às dez da noite, a fim de
conseguir fechar a carga horária mínima da disciplina de 80h. Disse ainda, que
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teve que passar mais uma semana dando aula, para fechar a carga horaria mínima
da disciplina de 60 h, ou seja, mais de dois ou três dias de aulas. Disse que não tem
como cobrir algumas disciplinas de prática, por exemplo, o curso de História, as
aulas são quase todas teóricas e não tem como mandar fazer uma atividade de
fichamento em casa e considerar essa atividade como prática. Que a partir da
contagem dos dias letivos no Calendário proposto verificou a existência de
somente 88 dias no primeiro semestre e 98 dias no segundo, considerando o
período de aulas de segunda a sexta-feira, o que torna inviável a conclusão das
disciplinas dentro do calendário proposto. Neste sentido, recomenda a eliminação
dos sábados como período letivo, considerando exclusivamente o período de
segunda a sexta-feira, ampliando a conclusão do período letivo. O Conselheiro
Wellyngton Chaves diz que “é necessário manter os sábados como período letivo até
para justificar termos aulas do PROESP, por exemplo, e o programa faz parte da
instituição”;discorda do Conselheiro José Carlos e diz que “o calendário acadêmico
nunca vai caber enquanto o professor não perceber que, em disciplinas de 80 h, por
exemplo, ele precisa dar aulas mais de uma vez na semana. Aí o calendário vai caber sem
problema algum. Agora, se insistir em dar uma única aula na semana, não vai ter
calendário que suporte essa carga horária, e nosso ano letivo sempre vai invadir vários
meses do ano seguinte. As coordenações é quem precisam, junto com os seus professores,
fazerem a sua programação de forma a que as aulas caibam dentro do semestre letivo”. O
Presidente Jairo passa a fala para o Conselheiro Odilon Máximo, que diz que
uma de suas preocupações é que a UNEAL precisa manter um vínculo dos
professores com as secretarias e coordenações de curso. Sugere que a PROGRAD
abra um espaço para promover esse debate. Diz que “as outras universidades, como
as federais, começam suas aulas do primeiro semestre em março e terminam em junho e
começam o segundo semestre em agosto e terminam em novembro. Por que somente aqui
não se consegue e a carga horária não cabe no calendário?” Compreende que o erro não
está no calendário. Acha que é necessária a revisão das matrizes curriculares, a
revisão das cargas horárias das disciplinase que mais uma vez a PROGRAD
deveria começar a promover esse debate. O Presidente Jairo passa a fala pra
Conselheira Mary Selma, que faz um esclarecimento, diz que o Professor Odilon
Máximo está certo e que a PROGRAD já está provocando esse momento,
revisando seus projetos e sua carga horária; diz ainda que os Núcleos Docentes
Estruturantes-NDEs, são formados exatamente para analisar e provocar seus
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professores na discussão dos seus projetos de cursos. “Os NDEs são os que têm toda
a condição, junto com os colegiados dos cursos pra liderar com as coordenações qualquer
mudança nesse sentido. Se alguma disciplina tem 60h e eu não consigo completar, que se
sugira que comece num semestre e termine em outro, mas que isso é uma discussão que
deve partir dos professores”. O Presidente Jairo passa a fala para o Conselheiro José
Carlos, que diz que a Comissão Permanente de Vestibular tem que avaliar e trazer
alternativas para a empresa não atrasar, “isso é uma coisa que tem de ser pensada
muito previamente, vestibular tem que ser pensado um ano antes, tem que terminar um
vestibular e ir iniciando os preparativos para o próximo, avaliando os erros para que se
consiga ajustar o vestibular ao calendário e não o inverso, como é feito hoje”. Diz que na
legislação existe uma carga horária mínima e que acha perigoso a partir da
discussão do horário, impor aos cursos e aos colegiados de cursos, qual o modelo
de matriz curricular. Diz que o caminho é inverso, “é a partir da matriz curricular
que irá se discutir o calendário letivo”. O Presidente Jairo diz achar o debate
interessante, e uma coisa que tem acompanhado são os comentários das pessoas
nas mídias sociais e demonstra sua preocupação com a vulnerabilidade da
instituição, a partir dos comentários negativos dos próprios professores na rede.
Volta a falarna proposta do Conselheiro José Carlos, de tirar os sábados dos dias
letivos dos cursos regulares e restituí-los sequencialmente de segunda a sexta
feira, aumentando uns dias para o mês de março, ampliando um pouquinho mais;
“se essa proposta for aprovada pelo conselho, basta a comissão pegar todos esses sábados
que estão com dia letivo aumentar um pouquinho do 2014.1 e prorrogar para o mês de
fevereiro de 2014.2. Acredito não ser uma mudança tão drástica, e que aprovando a
proposta nessas condições, colocaria a comissão pra rever essa proposta”. O Conselheiro
Odilon Máximo acredita que tem que ser respeitada a autonomia pedagógica de
cada curso e que cada curso deve rever as suas matrizes curriculares; discorda em se
aumentar o calendário letivo pra 2015, e que a carga horária das disciplinas, se for
maior, tem que haver mais encontros durante a semana, mas que isso seja visto
internamente, em cada curso. O Conselheiro Wellyngton Chaves discorda das
palavras do Presidente “quando diz que não é uma mudança tão drástica; é drástica sim,
e a politica de manutenção dessa fragmentação do semestre é que está trazendo prejuízos
para a instituição, basta observar a aberração que foi esse semestre que se encerra, com três
semanas em fevereiro para encerrar um período, após mais de um mês de paralização com
recesso natalino, ano novo e férias”. O Presidente Jairo coloca em votação as duas
6
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propostas, a da Conselheira Tereza (pela comissão que elaborou a proposta
original) e a proposta do Conselheiro José Carlos (de tirar os sábados e ampliar o
semestre). A primeira proposta, apresentada pela Conselheira Tereza, foi
APROVADA POR MAIORIA. O Presidente Jairo passa para o quinto ponto de
pauta,Discussão sobre o processo de eleição para os cargos de Reitor e Vice-Reitor, como
exige o artigo 26 do Regimento Geral da Uneal, nos termos do Processo n.º 410499/2014.O Presidente Jairo sugere que se tenha um bom número de representantes
dos três segmentos, devido à complexidade e as demandas de trabalho, ficando
definidas em dois técnicos, dois estudantes e dois professores. Após sugestões
pelos Conselheiros presentes, a proposta de Comissão ficou assim definida:
professores JOSÉ CARLOS PESSOA DE MELO e LUZIANO PEREIRA MENDES
DE LIMA;técnico-administrativos ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA
e TEREZA ALVACY DE ALMEIDA LIMA NUNES;estudantes LUÃ KARLL DE
OLIVEIRA e PATRÍCIA GONZAGA DA SILVA. Em votação, a proposta de
Comissão foi APROVADA POR UNANIMIDADE. O Presidente Jairo passa para
o sexto ponto de pauta, Apreciação da proposta de minuta de resolução para comendas
das culturas populares, nos termos do Processo n.º 4104-1744/2012. Diz que o processo
é de autonomia do Prof. Edson Bezerra e como não pôde estar presente na
reunião, pediu que ele fizesse a apresentação. Com isso, ausenta-se da Presidência
do Conselho e convida o Pró-Reitor de Extensão, conselheiro Antonio Marcos
Pontes para presidir a sessão. O Conselheiro Jairo Campos apresenta a proposta
de Resolução, na qual são destacadas as comendas de letras I,J,K,L e M devido à
repetição de seu texto. O Presidente Marcos Pontes abre as inscrições para as
sugestões. O Conselheiro Wellyngton Chaves diz que não entende porque a
UFAL foi privilegiada como membro da comissão acadêmica, sugere que o texto
fosse modificado para: “UNEAL e outras instituições Públicas de Ensino Superior”. O
Conselheiro Washington pede um prazo maior para apreciação da Resolução. O
Conselheiro José Carlos pede vistas ao processo,para mais esclarecimentos e
propõe convidar o Prof. Edson para, juntos,discutirem e revisarem a proposta,
fazendo alguns ajustes antes de trazê-lo de volta para o CONSU. O Conselheiro
Wellyngton Chaves sugere criar uma comissão para avaliar e melhorar a proposta
do Prof. Edson, sugere ainda que colocasse um anexo à Resolução, constando a
biografia daqueles que dão nomes a cada comenda. O Conselheiro Odilon
Máximo acredita que “essas comendas devem não só premiar alagoanos, mas devem
7
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premiar pessoas que contribuem com o fortalecimento da cultura alagoana, independente de
serem alagoanos ou não”. O Presidente Marcos Pontes sugere iniciar a composição
da comissão que avaliará a proposta, antes de retornar novamente para discussão
por este Conselho; a comissão ficou assim constituída: Conselheiro José Carlos
Pessoa de Melo, Prof. Edson Bezerra, Conselheira Maria do Carmo Duarte
Freitas e Conselheiro Washington Viana Alves e o conselheiro Antonio Marcos
Pontes. O Presidente Marcos Pontes fala que a PROEXT tem desenvolvido
algumas atividades de extensão voltada a comunidade e tambémtrazendo artistas
para dentro da Universidade. Acha válido levar esse processo para modificações;
passa a Presidência para o Conselheiro Jairo Campos, que agradece o conselheiro
pela sua contribuição. O Presidente Jairo Campos faz uma recapitulação de todas
as propostas que irão ser publicadas no Diário Oficial do Estado – D.O.E., através
de Portarias. 1º. Uma Portaria designando uma comissão de eleição do CONSU;
2º. Portaria designando a comissão dos novos membros das Câmaras; 3º.
Resolução publicando o calendário acadêmico; 4º. Portaria designando os
membros da comissão eleitoral para Reitor/a; 5º.Portaria para a comissão dos
processos das comendas. Para finalizar, o Presidente Jairo diz que pretende
chamar uma Sessão Extraordinária logo depois do carnaval, com o intuito
exclusivo de apreciar a minuta de edital das eleições do CONSU e de Reitor e se
possível essas comendas populares. 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, Wenderlânia Lima Lopes, Secretária Executiva da
REITORIA/UNEAL, 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

Wenderlânia Lima Lopes
Secretária Executiva da REITORIA/UNEAL
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