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ATA 003/2013
Aos cinco dias do mês de junho 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, MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO
MARCOS PONTES DE MOURA, WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA
SILVA, REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA HELENA DE MELO
ARAGÃO, JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES SILVA, MÁRIO DINIZ AGRA, MARIA
BETÂNIA ROCHA DE OLIVEIRA, EDEL GUILHERME SILVA PONTES,
ROBERTO CALABRIA GUIMARÃES DA SILVA, MARIA MARGARETE DE
PAIVA SILVA, RENAN ROCHA DA SILVA; E Conselheiro Suplente: ROBERTO
SILVA DE SOUZA. 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 vinte e
dois de maio 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 Crisólogo convida toda a comunidade acadêmica para o Arraiá da
Uneal - Campus II, no dia 13 de junho, às 20h. O conselheiro Wellyngton fala
sobre o recadastramento de docentes e conclama os Diretores de Campus para
lembrar aos seus docentes, já que muitos ainda não vieram. O conselheiro
Calabria pergunta por que todos têm que comparecer a Reitoria, em Arapiraca,
quando poderiam comparecer ao seu próprio Campus; e pergunta quais
documentos serão necessários. O conselheiro Wellyngton, em resposta ao
questionamento do Conselheiro Calabria, informa que quando o recadastramento
foi iniciado, “os técnicos ainda estavam em greve e não queríamos sobrecarregar os
Diretores de Campus com mais essa atividade. Nós oferecemos até a possibilidade da
PRODHU passar um dia em cada Campus, mas nós não fomos procurados por nenhum
Diretor para providenciar formalmente essa ida, e como estamos concluindo o processo, fica
difícil esse deslocamento, visto que seria preciso abrir processos para diárias”. O
conselheiro Marcos informa sobre a abertura do Edital para Monitores
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Acadêmicos para participarem da organização do Congresso Xangô Rezado Alto
que será realizado em julho; os discentes serão selecionados e as inscrições
ocorrerão até o dia 7 de junho. O Presidente do Conselho, Professor Jairo fala
sobre o Edital da LIFE/Uneal; Cita a criação da Bolsa Alimentação para alunos
carentes da Uneal e explica que conseguiu um apoio da FAPEAL que ajudará com
50%, ficando o custeio de 100 mil reais para FAPEAL e 100 mil reais para a Uneal.
Pergunta ainda se existe alguma sugestão de pauta. O conselheiro Renan solicita
que seja criado um protocolo de recebimento para quando os discentes entregarem
algum documento na Instituição, para que eles fiquem com algum documento que
comprove a entrega de um documento; e justifica a sua solicitação pelo fato de que
muitos alunos não têm como comprovar essa entrega. O Presidente do Conselho,
Professor Jairo, informa que vai articular com a Pró-Reitora de Graduação,
professora Mary Selma, sobre a criação desse protocolo de recebimento, e ela
providenciará isso junto ao Registro e Controle Acadêmico. O conselheiro
Calabria questiona sobre a questão da discussão do SISU, que ele solicitou que
fosse discutido nesta sessão. O Presidente do Conselho, Professor Jairo responde
que, devido à complexidade do tema, seria mais interessante trazer a experiência
de outras instituições semelhantes e de outros Estados, como por exemplo,
convidar pessoas das universidades do Maranhão, do Piauí, dentre outros, o que
contribuiria em muito com as discussões sobre a temática dentro da Uneal. “Vamos
postergar essa discussão do SISU um pouco mais para frente”, afirma; no que foi
concordado pelo Conselho Calabria. O conselheiro Mário Diniz fala da
preocupação para a eleição da Coordenação de Curso, uma vez que o mandato
acaba em novembro. O Presidente do Conselho, Professor Jairo sugere que esse
assunto seja discutido na próxima sessão ordinária. O conselheiro Mário Diniz
informa, ainda, que o professor Sandro, da Coordenação de Matemática, já pediu
exoneração de sua função. O Presidente do Conselho, Professor Jairo diz que se
quisessem poderia tirar uma comissão e na próxima sessão ser apresentada. O
conselheiro Wellyngton fala que, considerando a eleição para os novos
representantes do Consu, o que possibilitaria que mais interessados pudessem
participar, evitando sobrecarregar os de sempre e que já compoem o atual
Conselho, seria interessante deixar para quando o conselho estivesse mais
completo; o conselheiro Mário Diniz concorda e retira a proposta. A conselheira
Betânia concorda com a fala do Conselheiro Renan. O Presidente do Conselho,
2

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
CONSELHO SUPERIOR - CONSU
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JUNHO DE 2013

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Professor Jairo fala sobre o processo de diploma que é dado entrada no Campus e
que o Diretor e Coordenador podem assinar confirmando o recebimento; “e tem a
questão do Registro e Controle Acadêmico, que recebe a demanda de Arapiraca, já que dos
outros Campi já vem pronta; vou me reunir com a Pró-Reitoria Mary Selma e orientar que
crie um formulário para que o aluno tenha um documento que entregou a documentação”.
Concluídos os informes, o presidente faz a leitura dos pontos de pauta para a
apreciação das propostas do Fórum Universitário. A Mesa 02 trata das Propostas
Aprovadas no Eixo: a UNEAL no Contexto do Ensino Superior de Alagoas. O
primeiro ponto em pauta a ser discutido é sobre o ponto 01 que trata: “Que seja
priorizada nas ações desenvolvidas pela UNEAL a sua função social ante as
desigualdades sociais e combate à pobreza e à miséria”. O conselheiro Calabria
diz que combater a miséria e pobreza não é questão da Instituição; isso é da
Constituição Federal. Propõe subtrair essa questão de “combate”. A conselheira
Margarete concorda com o conselheiro Calabria, “esta não é nossa função”. Propõe
que pare em “desigualdades sociais”. O conselheiro Crisólogo se sente
contemplado na fala da conselheira Margarete. O Presidente do Conselho,
Professor Jairo fala que a Universidade já tem esse olhar e cita como exemplos os
programas: PROLIND, PROCAMPO, Xangô Rezado Alto, PROESP, CELE e o PréUneal, “todas as nossas ações direta ou indiretamente têm essa concepção”. Coloca em
votação a proposta da conselheira Margarete que propõe que pare em
“desigualdades sociais”. A proposta foi APROVADA e fica com a seguinte
redação: “Que seja priorizada nas ações desenvolvidas pela UNEAL a sua
função social ante as desigualdades sociais”. O Presidente do Conselho,
Professor Jairo passa para o segundo ponto de pauta: “Criação de comissão de
articulação política institucional da universidade”. O conselheiro Calabria diz
que acha muito perigoso criar essa comissão, “é algo muito abrangente, e quem estiver
no comando poderá utilizar tanto para o bem, como para o mal, até por que quem estiver na
Reitoria, não estará para sempre”. Esta articulação, os sindicatos, os representantes
dos discentes e a própria reitoria já fazem. A conselheira Margarete pergunta o
que é uma comissão de articulação política institucional. O Presidente do
Conselho, Professor Jairo explica a conselheira Margarete que na época da
discussão, a proposta foi de criar uma comissão com docentes, técnicos e discentes
para que fizessem articulações políticas com as outras Instituições, como por
exemplo, as Secretarias de Estado e a Assembleia Legislativa. A conselheira
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Margarete diz que participou ativamente das discussões, mas não se lembrava
dessa comissão, e “essa articulação política institucional já é feita e é papel do
Reitor, do Vice-Reitor, dos Pró-Reitores; a principal articulação é o Reitor e o ViceReitor; criar uma comissão é abster do papel que eles exercem”. O conselheiro
Edel Guilherme fala da importância de se articular politicamente; “essa comissão já
está no Regimento Geral da Uneal, no art. 31, da Vice-Reitoria, o que deve ser feito não é
criar outra comissão, e sim, fortalecer a Vice-Reitoria”. O conselheiro Renan concorda
com o conselheiro Edel. O Presidente do Conselho, Professor Jairo fala que não é
o Reitor ou reitoria que articula mestrado, e sim, os próprios docentes. “A Uneal só
terá um mestrado quando os nossos doutores decidirem fazer os projetos ou produzir pelo
menos dois artigos em periódicos por ano dentro da proposta. Quero crer que o mestrado
seja aprovado este ano”. A conselheira Francisca fala sobre a angústia que a
PROPEP vem sofrendo em relação à execução de projetos. Quanto ao ponto de
pauta, diz que se cada Pró-reitoria exercesse sua função, não seria necessária a
criação dessa comissão; explica ainda que em outros lugares, “tem pessoas
específicas para responder por cada assunto, tem uma pessoa para responder pela
Pós-Graduação; sempre esbarramos na falta de disponibilidade dos professores;
para a CAPES só resolve a produção científica”. O Presidente do Conselho,
Professor Jairo fala que é preciso voltar ao foco da pauta. A conselheira
Margarete fala que a falta de concurso para efetivos é o grande problema para a
Universidade; “ao visitar outros locais, eu ficava abismada com a quantidade de pessoas
em cada Pró-Reitoria, eram de 17 a 18 pessoas e enquanto aqui na Uneal...; se a gente
pensar bem muitos cargos nem compensam financeiramente; estou há quase 10 anos nesta
Universidade e somente agora que consegui publicar 3 trabalhos com os meus alunos, quer
dizer, nem sei se serão publicados; eu não tenho tempo de produzir; na minha concepção
quem deve fazer a articulação é o Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores e Chefe de Gabinete por
saberem tudo o que está acontecendo dentro da Universidade”. O Presidente do
Conselho, Professor Jairo esclarece aos conselheiros que nem todas as propostas
são mudanças de Regimento; e lembra que existe uma proposta de supressão do
ponto que está em discussão. Por orientação da plenária, coloca em votação a
proposta de suprimir o ponto de pauta. Proposta APROVADA pelos conselheiros.
Passa para o terceiro ponto de pauta: “Divulgar os horários de atendimento dos
coordenadores de curso para atendimento ao discente”. O conselheiro Calabria
fala da dificuldade em ter o coordenador de curso no Campus; entende que o
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coordenador e o vice têm que cumprir o horário da semana, se um não tiver, o
outro substitui, tanto que os dois são professores; “acho desnecessário a divulgação
dos horários”. O conselheiro Renan cita os valores que os coordenadores recebem;
se a gente começar a cobrar esse horário, iremos ficar sem coordenador; entende
que o aluno tem que saber o dia que encontrará o coordenador, mas cobrar isso é
complicado; “vice-coordenador não é nem nomeado, nem pode assinar um documento”;
propõe tirar esse ponto de pauta e esperar que os discentes assumam as cadeiras
do CONSU; “cabe a gente conscientizar mais os alunos a participarem mais das coisas da
Universidade”. A conselheira Mary Selma justifica a ausência no início da sessão;
fala que não compete a nenhum regimento divulgar o horário do coordenador,
“até porque esse coordenador é também professor; a nossa dificuldade é não encontrar
ninguém no setor, muitas vezes os alunos chegam querendo uma declaração e não encontra
ninguém ou está fechado; também não conheço histórico algum de aluno que foi
prejudicado porque chegou para falar com o coordenador e ele não estava; essa é uma
proposta que não procede, mas respeitemos os alunos já que foi uma proposta deles e propõe
deixar para discutir quando os alunos ocuparem suas cadeiras no CONSU, logo após a
eleição”. A conselheira Margarete fala que muitos professores mereciam o relógio
de ponto; “na minha concepção, manter um ponto como esse significa que a Direção e os
Coordenadores não estão ‘funcionando’, entendo ainda, que deve partir da PROGRAD um
entendimento que os coordenadores têm que colocar sim os seus horários; tenho muitos
alunos que saem [da cidade] de Bom Conselho, por que informaram que o coordenador
estaria no Campus naquele horário e quando chegam para falar com o coordenador e o
mesmo não se encontra, nem na Universidade, nem em sala de aula; e muitas vezes quem
responde é o vice-coordenador; discordo quando falam que ele não pode assinar; senão, tudo
o que foi feito na ausência do Gerente precisa ser anulado”; fala que muitas vezes quem
resolve as questões dos coordenadores é o secretário do curso. O conselheiro
Calabria fala que a reitoria e o CONSU podem convalidar os atos anteriores e não
precisaria anular isso e tem que ser urgente. O conselheiro Edel concorda com a
conselheira Margarete; observa que esse ponto não fere em nada, “os alunos só estão
pedindo para divulgar qual horário ou dia da semana o coordenador estará atendendo; não
vejo problemas nesse item até porque o coordenador de curso tem suas responsabilidades”,
e cita o inciso XI, do art. 76 do Regimento Geral da Uneal, onde fala das
competências do coordenador; “se o coordenador seguir os incisos que estão aqui no
Regimento, não vejo necessidade de serem discutidos tópicos como esse, é só uma questão
5

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
CONSELHO SUPERIOR - CONSU
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JUNHO DE 2013

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

de divulgação”. O conselheiro Mário Agra diz que não vê nada tão problemático
em divulgar o horário dos coordenadores; “durante os 07 meses de greve, os diretores,
coordenadores e secretários assinavam pelos coordenadores, procuravam o coordenador e
ele não estava, acabava o diretor assinando já que o próprio regimento favorece essas
assinaturas; acabou a greve e ainda continuamos assinar; concordo em divulgar os horários
até porque não é nada demais”; fala que na UEPB o coordenador de curso recebe R$
2.500 e paga R$ 3.500 aos diretores, o vice-coordenador também é remunerado;
“na Uneal o vice-coordenador não é nem nomeado pelo governador do Estado, pela lei ele
não pode assinar; solicito que a reitoria prepare um documento de acordo com o que foi dito
pelo conselheiro Calabria”. O conselheiro Wellyngton fala que o conselheiro Mário
Agra abordou um ponto que ele irá abordar; “é obrigação ter a divulgação do horário
de atendimento do coordenador, assim como o horário de aula; não vejo o secretário com
essa competência legal para resolver as questões na ausência do coordenador; é necessário
que o Reitor publique caso queiramos que o vice-coordenador assuma, pois a situação dos
vice-coordenadores é irregular sim, eles foram eleitos, mas não foram nomeados, e
precisamos regularizar a situação deles”; cita o art. 178 do Regimento Interno da
Uneal. A conselheira Margarete diz que é incompreendida quase sempre em suas
falas; “sei de tudo isso que você falou; se o coordenador não está doente ou viajando, não
vejo necessidade dele passar o cargo para o vice-coordenador; e se ele não está passando o
cargo para o vice, ele tem que comparecer um horário pra pelo menos assinar as coisas;
enquanto não tiver concurso para professores efetivos, será sempre assim; a coordenação
ficará com os poucos que tem por lá”. O conselheiro Calabria fala que em todas as
Universidades que frequentou nunca viu horário de coordenador estampado na
coordenação; concorda com os conselheiros Mário Agra e Edel Guilherme; “não
vejo nada demais de se colocar um horário estampado na porta, eu me preocupo quando isso
vem de cima para baixo, quando isso vem como uma imposição do CONSU e a mensagem
que passará são de que os coordenadores não trabalham e o Conselho vai organizar, é um
atestado de incompetência; tem um colegiado de Diretores com regimentos, acho
complicado ser decidido pelo CONSU”. O conselheiro Renan diz que isso não é
imposição, “eu solicito que essa proposta seja votada quando os conselheiros discentes
ocuparem suas cadeiras no conselho”. A conselheira Margarete explica que pelo que
entende é que todos chegaram ao acordo de que o coordenador tem que ter o seu
horário divulgado para atender aos alunos; “acho que foi unânime que parta do Fórum
de Coordenadores, que eu não concordo, tinha que sair da PROGRAD; a unanimidade é
6
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que seja retirado, por que é uma vergonha o CONSU deliberar isso, isso fica para
PROGRAD”. O Presidente do Conselho, Professor Jairo fala que está há 10 anos
na Uneal e fala que participou desde o 1º Conselho Superior, “pelo fato de ter sido
Diretor de Campus e pude perceber ao logo desses anos, toda a iniciativa vinda das
comunidades de tentar organizar e disciplinar alguns processos da Universidade foram
abortadas”; fala ainda que, “ou se tem uma postura de academia, de Universidade, ou
seremos fechados; ou a gente se toca, ou a Uneal vai fechar; a Universidade só será grande
quando os atores sociais estiverem cumprindo com as suas responsabilidades, contribuindo
e fazendo a sua parte; estamos agora com recadastramento, tem também a CAPES que não
conseguimos aprovar o mestrado; e o MEC que também está cobrando muito”. A
conselheira Margarete fala “quem está ganhando tem que cumprir suas obrigações;
concordo que é preciso discutir sim; muitas vezes aqui não se discute o interesse da
comunidade e sim interesse próprio”; fala que em casa não consegue produzir; “tem
gente que produz muito mais em casa; lembro que numa discussão aqui no CONSU as
pessoas falavam que não tinha local para trabalho, pelo que eu vejo existe muitas salas,
local para trabalhar e muitas salas fechadas”. O conselheiro Calabria diz que isso não
será resolvido com medidas burocráticas; “daqui a pouco vão começar a pedir que o
Conselheiro solicite relatório dos Coordenadores”. O Presidente do Conselho,
Professor Jairo fala que se em determinadas coordenações não tiverem nenhum
inscritos para o cargo de coordenador, “eu não vou ficar convidando a ninguém até
porque essa pessoa depois vai achar que estou pedindo favor e quando na verdade ela está
ganhando, e não ganha apenas a gratificação, ganha também o salário de professor e isso
não é pouco, que isso fique bem claro”; fala que “isso é uma questão cultural e só será
entendida quando tivermos consciência; se não houver inscrições, faremos a justificativa e
nomeamos quem tiver formação, externa à Uneal, e que venha trabalhar e cumprir sua
obrigação na Instituição; estou lecionando 2 disciplinas nesse semestre, uma em União dos
Palmares e outra em Arapiraca e não é fazendo política, é por conta da carência de
docentes”. O conselheiro Edel fala sobre o art. 78 do Regimento Geral da Uneal e
explica que não pode nomear um coordenador que não seja docente da casa. O
Presidente do Conselho, Professor Jairo fala que devido a muitos alunos estarem
insatifestos com alguns coordenadores, “creio que seria o caso de trazer alguma coisa
nas mudanças regimentais; pois não é interessante manter professor insatisfeito no cargo”;
explica ainda que a discussão que está ocorrendo na sessão é algo que já foi
discutido no Fórum Universitário antes de se colocar em pauta no Consu; explica
7
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ao conselheiro Calabria, que as propostas apreciadas não são impostas de cima
para baixo e sim, vem da base, foram discutidas no Fórum Universitário. O
Presidente do Conselho, Professor Jairo coloca em votação as propostas: 1ª
proposta da Deliberação do Fórum Universitário; e a 2ª proposta do conselheiro
Renan que é adiar a discussão para quando a eleição dos novos membros do
conselho ocorrer. A proposta do Fórum foi APROVADA por unanimidade. Em
seguida, coloca em votação duas propostas: 1ª- Manter a proposta (publicidade) e
a 2ª que é retirar a proposta. Foram 8 votos a favor da 1ª proposta e 2 votos a favor
da 2ª proposta. APROVADA por maioria a proposta original do Fórum e elaborar
uma resolução. O conselheiro Wellyngton propõe prorrogar por mais 30 minutos
por conta do adiantado da hora. Proposta aprovada pelos conselheiros. O
Presidente do Conselho, Professor Jairo explica o quarto ponto de pauta:
“Criação de sistema acadêmico informatizado”. “Há dois anos e meio que cheguei à
reitoria da Uneal e todo mundo sabe que coloquei como ponto da nossa gestão: Criação do
sistema acadêmico informatizado, Editora Universitária e proposta de Mestrado; desde a
época que entrei, trabalhei sempre com um analista, somente agora é que estou com o
quadro completo, com 3 analistas; já fiz uma reunião com eles e até outubro do próximo
ano, quero que esteja com tudo informatizado; isso já é uma compreensão da gestão e não
realizamos por questão de falta de material humano, nós já compramos um outro servidor
específico para guardar esses dados”. O conselheiro Crisólogo diz que caso os
analistas não tenham condições em criar o portal; “seria interessante contratar ou
licitar o mais rápido possível, pois tínhamos falado que as matrículas seriam online e até
agora nada”. O Presidente do Conselho, Professor Jairo explica que não é
necessário comprar nenhum sistema; já que temos um sistema de domínio público
e que também é utilizado pela Uncisal; “não foi feito antes porque não tínhamos
material humano”. Passa para o quinto ponto de pauta: “Criação de comissão de no
mínimo de três servidores para serem responsáveis pelo Arquivo da Universidade
e definição do cargo de arquivologista para atuar no setor”. O conselheiro
Calabria explica que existe a demanda na Universidade. O Presidente do
Conselho, Professor Jairo coloca em votação o ponto de pauta. Proposta
APROVADA por unanimidade. Depois de aprovado, passa para o sexto ponto de
pauta: “Incluir um artigo no Regimento da UNEAL que considere as atividades de
participação em conselhos/colegiados como carga horária complementar para os
alunos”. O Presidente do Conselho, Professor Jairo explica ainda que a
8
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PROGRAD, através da professora Mary Selma, encontra-se no momento definindo
a partir de uma experiência que já foi construída em outra Universidade a nossa
compreensão sobre atividade complementar; “minha recomendação é que não seja em
termos de regimento, mas que fosse uma política para que a PROGRAD já inserisse na sua
discussão; e que pode ser colocada em documento até porque será apreciado pelo CONSU”.
O conselheiro Calabria pergunta se é considerada carga horária complementar
para o professor as participações em colegiados; “se não é considerado para o
professor, não deveria ser para o aluno, já que o colegiado é o mesmo”. O Presidente do
Conselho, Professor Jairo explica ao conselheiro Calabria que é importante para o
aluno, já que exigem deles certa carga horária; a discussão é que a atividade de
colegiado é uma atividade de formação do aluno; é uma discussão que a
PROGRAD está fazendo e antes de ser oficializada passará por esse Conselho
Superior. A conselheira Mary Selma fala que a atividade complementar faz parte
da proposta do curso, e que “ela é legal e é até obrigatória; nenhum projeto de curso
poderá ser apresentado se não constar ou definir essas atividades complementares, isso faz
parte das diretrizes do curso, principalmente nos cursos de licenciatura, ele tem um
percentual de 200 horas, porque se entende através da LDB que a experiência fora da
própria Instituição é importante para o aprendizado do aluno; e para comprovar é
importante o certificado, pra isso a Instituição precisa regulamentar; e é essa
regulamentação que nós estamos fazendo além desse documento que define o que são
atividades complementares e essa proposta de colegiado consta na proposta de resolução do
documento que enviaremos para o CONSU”. O Presidente do Conselho, Professor
Jairo propõe encaminhar como responsabilidade da PROGRAD e depois virá
como proposta de resolução para o CONSU. Coloca em votação a proposta para
esse ponto de pauta. Proposta APROVADA pelos conselheiros. O Presidente do
Conselho, Professor Jairo passa para o sétimo ponto de pauta: “Exigir do Governo
do Estado autonomia para que a UNEAL possa realizar concurso público para
imediata reposição de vagas geradas por exoneração, aposentadoria ou
falecimento de servidor da casa”. O conselheiro Calabria diz que é preciso
modificar, propõe que substitua a palavra “exigir”. “Isso é imposição; devemos mudar
o verbo por ‘sugerir, solicitar, negociar’”. O conselheiro Mário Agra propõe que ao
invés de ser do “servidor da casa”, fosse modificado para “servidor da
Instituição”, “UNEAL” ou “IES”. O Presidente do Conselho, Professor Jairo fala
sobre as reuniões com os sindicatos, “quando os sindicatos observavam que a minha
9
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presença era importante nesses momentos, eu sempre participei de todas; assinei um
documento com os representantes dos sindicatos denunciando o descaso do Estado com a
Uneal; na última reunião, o promotor Sidrack perguntou sobre a situação da Uneal e pediu
a minha opinião; explicamos que o custeio aumentou, mas que o concurso para efetivo não
tinha sido liberado; para minha surpresa, duas semanas depois recebi um ofício do
promotor dizendo que tinha arquivado porque tudo já havia sido resolvido. Chamei o
professor Luizinho [Sinduneal] e o Alexandre [Sintuneal] e disse que essa questão de
professor efetivo só era resolvida quando entrasse na Justiça do Trabalho Federal, em
Arapiraca; isso deve partir do sindicato; os sindicatos devem procurar a Justiça do
Trabalho, eu já me expus demais; e essa é uma decisão e ação dos sindicatos”. O
conselheiro Calabria propõe a mudança do verbo para “negociar”. Ficando assim
a redação: “Negociar com o Governo do Estado autonomia para que a UNEAL
possa realizar concurso público para imediata reposição de vagas geradas por
exoneração, aposentadoria ou falecimento de servidor da UNEAL”. O conselheiro
Wellyngton propõe mudar a redação e ao invés de ser “Negociar com o Governo
do Estado autonomia para que a UNEAL.....”, ficaria da seguinte forma: “Negociar
com o Governo do Estado o cumprimento da Constituição do Estado de Alagoas
no que diz respeito à autonomia da UNEAL para que possa realizar concurso
público para imediata reposição de vagas geradas por exoneração, aposentadoria
ou falecimento de servidor da UNEAL”. O Presidente do Conselho, Professor
Jairo coloca em votação a proposta do conselheiro Wellyngton. Proposta
APROVADA por unanimidade. O Presidente do Conselho, Professor Jairo passa
para o oitavo ponto de pauta: “Criação de instância de debates das representações
externas da Universidade”. Propõe que esse ponto de pauta seja retirado. Coloca
em votação. APROVADA a retirada pelos conselheiros. O Presidente do
Conselho, Professor Jairo passa para o nono e último ponto de pauta da mesa 02:
“Realização de evento anual pautado na formação profissional de graduandos e
orientação de vestibulandos para a escolha do curso de graduação”. Explica que a
Universidade tem que pensar nas aptidões. “A Pró-Reitoria de Graduação da USP
durante um encontro da ABRUEM informou que em alguns cursos o número de ofertas é
maior que o número de inscritos; criou um estereótipo de que a USP é uma coisa tão
distante das pessoas, que sequer as pessoas estão se inscrevendo; a Pró-Reitoria de
Graduação criou uma política de ir ao Estado informar que não é um sonho ou uma utopia
entrar na USP, e que é possível”. O conselheiro Calabria pergunta se a IES tem
10
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condição de cumprir, “se conseguir cumprir, não vejo problema”. A conselheira Mary
Selma explica que “muitas Faculdades particulares e até as Universidades Federais estão
fazendo uma Feira de Cursos, onde discutem cada profissão; isso é agendado com as Escolas
de Ensino Médio para que possam participar e conhecer”. Propõe que permaneça. O
Presidente do Conselho, Professor Jairo coloca o ponto de pauta em votação. A
proposta de permanência deste item é APROVADA por unanimidade pelos
conselheiros. O conselheiro Wellyngton explica que ainda existem 3 mesas do
Fórum Universitário para serem discutidas; propõe definições das datas das
sessões extraordinárias para discutir sobre as deliberações do Fórum
Universitário. O conselheiro Calabria solicita que seja enviado por e-mail aos
conselheiros o relatório do Fórum Universitário com as mesas que serão
apreciadas. O Presidente do Conselho, Professor Jairo coloca em votação as
datas: 1ª sessão dia 26 de junho, 2ª sessão dia 17 de julho e 3ª sessão 04 de
setembro, todas as datas em 2013. Ponto APROVADO pelos conselheiros. 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.

363

Presidente do CONSU/UNEAL

Prof. Msc Jairo José Campos da Costa

364
365

Ana Claúdia Silva de Oliveira Rocha

366

Secretária Executiva do CONSU/UNEAL

367
368
369
370

CONSELHEIROS:

11

