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ATA 001/2012

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e doze, reuniu-se o Conselho
Superior Universitário, na Sala dos Conselhos, na cidade de Arapiraca, às 9h, presidida
a sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente deste Conselho.
Estando presentes os Conselheiros Titulares: ANTÔNIO MARCOS PONTES DE
MIRANDA, 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, REINALDO SOUZA, LUIZ GERALDO RODRIGUES DE GUSMÃO,
EDEL GUILHERME SILVA PONTES, ROBERTO CALABRIA GUIMARÃES DA
SILVA, MARIA MARGARETE DE PAIVA SILVA, ADRIANA ROCELY VIANA
DA ROCHA, JOSÉ CARLOS PESSOA DE MELO, CRISTINA MARIA BEZERRA
DE OLIVEIRA, RENAN ROCHA DA SILVA, WASHINGTON VIANA ALVES,
JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO, POLIANA ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL
CARDOSO DE OLIVEIRA, DEISIANE DA SILVA BEZERRA, ANDERSON
GOMES DOS SANTOS, ALEX EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, ANDRÉIA
VIEIRA DOS REIS, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA e MELQUI ZEDEQUE
LOPES RIBEIRO. E os conselheiros suplentes: MARIA JOSÉ DE BRITO ARAÚJO,
ALDENIR FEITOSA DOS SANTOS, LENIVALDO MANUEL DE MELO e
WELLINGTA CARLA DO NASCIMENTO BARROS. Conforme convocação às nove
horas foi feita verificação do quórum pelo Presidente do Conselho Superior, Jairo José
Campos da Costa, e constatada sua inexistência o presidente declarou suspensa a sessão
por meia hora; decorrido o tempo regimental de trinta minutos e feita uma nova
contagem, foi constatado o quórum e o presidente declarou aberta a sessão com a leitura
da ata de sete de dezembro do ano de dois mil e onze. Após a leitura, algumas
modificações foram sugeridas e, em seguida, a ata foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, o presidente faz a apresentação dos pontos de pauta para esta sessão: Proc.
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4104-160/2012 - Calendário Acadêmico; Proc. 4104-365/2012 – Criação do Campus
VI e dos cursos de Licenciatura em Matemática e Física; Proc. 4104-292/2012
Solicitação de mudança da resolução de nº 016/2007; Proc. 4104-38/2011 Solicitação de alteração do artigo 7º do Regimento Geral da Universidade Estadual
de Alagoas - UNEAL; Proc. 4104- 1786/2008 - Deflagração da Eleição para
Conselho do Cura; Proc. 4104-2117/2011 - Proposta de título de Doutor Honoris
Causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; Proc. 4104-285/5012 Solicitação de mudança da atual estrutura do comitê PROESP. O presidente do
conselho, o professor Jairo começa com os informes e pede o máximo de objetividade,
para que não perca tanto tempo como nas sessões anteriores. Fala que chegou de
Brasília e que foi para uma reunião da ABRUEM. Foi resolver problemas de PROLIND
para ver se o processo acelera. O processo voltou pra o SECADI, para colher assinatura
da secretária que ela é um órgão competente e daí precisa da assinatura da mesma. Já
deixei na mesa dela para assinar e ontem mesmo já me prometeram que seria devolvido
ao presidente do FNDE para que o tributo seja disponibilizado em nossa conta e para
que a gente comece a nossa ação. Entreguei o abaixo-assinado dos índios tanto no
SECADI quanto no FNDE e sai de lá otimista que em breve o dinheiro seja
disponibilizado e a gente comece com a nossa ação. Fui também ao Ministério de
Esportes solicitar a vinda do Rebelo formalmente aqui na nossa Universidade para
articular alguns projetos e convênios e agradecer ao material esportivo que recebemos.
Alguns campi receberam bolas, redes, jogos de damas. Sobre a reunião na ABRUEM eu
coloquei como proposta para o próximo fórum que acontecerá agora em maio e que será
sediado pela Universidade Estadual de Pernambuco a discussão da necessidade, uma
mesa redonda, das IES conveniadas da ABRUEM, ou seja, Universidades Estaduais e
Municipais para se pensar num sistema de cooperação para que possamos tentar
intercâmbio e mobilidade acadêmica de aluno.” Quando a gente pensa em mobilidade, a
gente pensa só fora do Brasil, na verdade a gente pode fazer intercâmbio dentro das
afiliadas. Todo estado brasileiro tem afiliadas. Pedi que também nesse mesmo pacote,
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nessa mesma mesa, que fosse colocada uma espécie de articulação para que a gente
possa está reconhecendo e validando os diplomas de pós-graduação stricto sensu feita
fora do Brasil. As minhas sugestões todas foram aceitas, será uma mesa no fórum e será
debatido isso. E os encaminhamentos serão tirados neste fórum.” Fala sobre o projeto
Xangô Rezado Alto e pede desculpas ao conselho porque algumas pessoas vieram
comunicar e afirmaram que deveria ter sido maior publicizado. Explica ao conselho o
motivo pelo qual não foi publicizado em tempo hábil, afirma que foi articulado durante
todo o ano esse convênio com o MINC e não tínhamos certeza se iria sair. “E final do
ano o convênio chegou ao meu e-mail e eu assinei. A partir daí eu tive a certeza de que
nós iríamos receber o recurso para desenvolvimento do projeto. Já em janeiro nós
tivemos férias e o conselho não se reuniu, a primeira ação do projeto foi nos dias 1 e 2
de fevereiro, quando o retorno das atividades da Universidade, então não houve tempo
realmente para a gente socializar com o Conselho Universitário. De forma que a
primeira ação desenvolvida foi aquela que todos vocês tomaram conhecimento.
Inclusive foi publicado no site da UNEAL e toda imprensa notificou lá na Praça dos
Martírios. Durante todo o ano teremos eventos, teremos dois eventos acadêmicos
científicos e eu pretendo fazer aqui em Arapiraca, teremos lançamento de uma cartilha
onde a gente vai distribuir nas escolas públicas conscientizando as pessoas o que foi o
quebra. Será montado um documentário com os Babalorixás e Alorixás mais antigos. E
teremos agora, para próxima ação um prêmio para grupos culturais do estado para
concorrer a seis mil reais para montagem do espetáculo. Já estará sendo publicado esta
semana no Diário Oficial do Estado.” Parabeniza a PROGRAD pelo trabalho que vêm
desencadeando por conta do PROESP e a toda equipe, hoje nós já temos quase 80
municípios que aderiram ao programa (servidores do estado, polícia militar). “Há
expectativa de que vamos trabalhar com um número superior a 5.000 alunos inscritos.”
Parabeniza a PROPEP pelo trabalho incansável que teve no sentido da gente tentar
implantar o mestrado. Já foram reprovados em função de a CAPES colocar os motivos
pelos quais eles não aceitaram a nossa proposta, entre eles, só a título de conhecimento
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do Conselho Universitário é produção acadêmica e professores na área da proposta e os
núcleos de pesquisas que estão todos fragmentados. Cada doutor tem um grupo de um.
Eles aconselharam que fossem redimensionados grupos. E fosse feito um levantamento
dos doutores. Estamos pedindo a compreensão dos doutores que atualizem seus lattes e
quem quiser colaborar com o mestrado que se disponibilize junto a PROPEP.
Parabeniza a PROEXT pelo trabalho extenuante que teve essa semana de colocar no
SINCONV todas as propostas aprovadas da PROEXT. Foram três propostas aprovadas,
parabeniza ao Marcos e toda a equipe. Parabeniza tanto a PROEXT quanto a PROPEG,
pois foi um trabalho coletivo entre as duas Pró-reitorias. Parabeniza, sobretudo dentro
da PROPEG ao setor de convênios na figura da Cristina que tem sido extraordinária
desde que a gente chegou aqui, nós conseguimos aumentar o número de convênios e
recursos do governo federal e é um trabalho cansativo, minucioso e a Cristina tem sido
eficientíssima e também a professora Rejane que é titular da pasta e em especial ao setor
de convênios. Parabeniza a Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano que tem me
assessorado nessa parte de professores substitutos, a formalização dos processos dos
professores efetivos. Agradece ao professor Wellyngton pela sua colaboração. Agradece
a CPL, se vocês olharem no site da Universidade hoje vocês vão ver a nossa CPL
funcionando, as nossas licitações acontecendo e estamos comprando as coisas tudo
dentro da legalidade. Agradece na pessoa da presidente Lilian, ao Michell e toda a
equipe. Parabeniza ao curso de direito da instituição que tirou em 1º lugar em Alagoas
no teste da OAB. Parabeniza a todos os professores que compõem o Campus I, II e III
pelo trabalho da gestão, pela aprovação significativa de alunos nossos aprovados em
mestrados. Elogia a Comissão do Levantamento de Inventário Patrimonial, que está
sendo um trabalho desses meninos. Vocês não imaginam o trabalho que esses meninos
tiveram. Tivemos que abrir edital para escolha de dois monitores porque o trabalho é
bem grande. Passaram em todos os lugares da Universidade, objeto a objeto. “Quero
elogiar em público.” Assim também ao trabalho imenso que o NUTEC vem
desenvolvendo. O setor pretende informatizar. E prometeram que os novos alunos já
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estarão com novo programa. O segundo a falar é o professor Washington fala sobre os
sindicatos, e avisa que está organizando uma Assembléia Geral às 19h30, mas ainda
está em dúvida quanto ao local, à discussão é sobre a alteração do PCC – Plano de
Cargos e Carreiras. Na sequência, o servidor Alexandre cita o Sistema de Biblioteca da
UNEAL em parceria com a UFAL. “O curso de biblioteconomia e a Associação de
Bibliotecários comemoraram o dia do bibliotecário com um almoço e com uma palestra
no Hotel Ponta Verde. Foi muito proveitoso esse evento onde os bibliotecários de
Arapiraca e Maceió estavam presentes.” O próximo a prestar os informes é o professor
Roberto Calabria parabeniza a direção do Campus de Palmeira dos Índios pela forma
da instituição em relação aos recursos que agora cada curso recebe um montante igual
que vai possibilitar a todos os professores dos cursos que quiserem participar de
congresso e de outros eventos é um avanço muito grande dado ao fato de que
anteriormente não existia e que um ou outro pegava os recursos e deixavam os outros na
mão, parabeniza a direção na pessoa de Mário Agra e Adelson. A Conselheira
Margarete registra a aprovação de mais um aluno do Campus III no mestrado. O
conselheiro Júnior reitera a importância desse momento da UNEAL que estamos
revendo o Plano de Cargos e Carreira e cita uma Lei que foi alterada há oitos anos e
afirma que ela pode ser determinante para resolver a questão da evasão, inclusive de
concurso público. Convida a todos para participar deste momento tão importante para a
nossa Universidade. O conselheiro Marcos fala que a PROEXT vai realizar durante os
dias 22 a 25 de maio um evento de fundamental importância e que é um momento de
nos reunirmos para mostrar alguns trabalhos de extensão que existe na Universidade e
de antemão convida a todos. O conselheiro Crisólogo informa que teve uma
confirmação de mais uma ementa parlamentar do deputado Joaquim Beltrão e através da
CODEVASF para aquisição de equipamentos para laboratórios de parasitologia,
bromatologia, microbiologia e quanto à biblioteca vai renovar todos os equipamentos,
são 57 mil para colaboração. A conselheira Poliana fala que alunos de História e
Matemática, que estão alocados na escola Alfa na terça-feira anterior, dois alunos foram
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vitimas de assalto, tendo sido levado todos os seus pertences. “A rua de acesso à escola
é esquisita e sem policiamento algum.” O Presidente do Conselho, professor Jairo
afirma que vai articular com a Polícia Militar pedindo ronda de duas viaturas nas duas
escolas para segurança de vocês. O conselheiro José Carlos Pessoa reafirma a
colocação feita por Poliana. “O local que nos foi cedido apesar de ser uma escola de
educação infantil, mas tem sido uma escola que nos recebe com muita tranquilidade,
não posso criticar. Mas que é preciso segurança”. Fala que Professor Osvaldo Maciel
lançou um livro na terça-feira anterior da sua tese de doutorado no curso de História.
Parabeniza ao professor Osvaldo Maciel por ser um dos maiores historiadores de
Alagoas. O conselheiro professor Jairo fala que o processo do PDI já foi deflagrado.
“Começamos pelo Campus I, fomos à extensão em Maceió, hoje estaremos em Santana
do Ipanema, amanhã no Campus III e próxima semana nos Campus IV e V.” Pede a
colaboração de todos os conselheiros que junto com os diretores organize esses comitês
locais para que a gente possa fazer e demonstre o que a gente pensa em agregar para os
próximos anos. Encerra os informes. E começa a sugestão de pauta. O conselheiro
Roberto Calabria submete ao conselho moção de pesar ao suboficial Carlos Alberto
Figueiredo e o primeiro sargento Lopes dos Santos. “Os militares que estavam na base
comandante Ferraz em Antártida quando houve um incêndio e deram a vida para salvar
as pessoas que lá se encontravam e os equipamentos. Certa forma, esses dois militares
deram a vida pela ciência. E nós como academia deveríamos honrar esses dois
brasileiros que deram suas vidas para proteger as pesquisas científicas.” Esse ponto foi
aprovado. O conselheiro Professor Jairo fala sobre o mandato dos alunos que acaba
em abril de 2012. Coloca como ponto de pauta a inclusão hoje para pegar o último
edital da eleição que já foi aprovado por este conselho e adequar fazendo as mudanças
de datas para que se possa publicizar. O conselheiro Washington inicia uma discussão
sobre o piso nacional para que seja forçada. Solicita que a Universidade reforce sobre o
piso nacional. Proposta aprovada. O conselheiro Roberto Calabria agradece a
participação da aluna Deisiane no conselho que estará deixando de ser aluna e se
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tornando professora de História. O conselheiro José Carlos parabeniza a aluna Poliana
do curso de História que também estará terminando. O conselheiro Professor Jairo
passa a palavra para Lilian, que foi uma das secretárias do Fórum Universitário, para
que a mesma entregue o relatório. A servidora Lilian fala sobre o relatório do fórum e
entrega oficialmente. Expõe que teve certas dificuldades com a conclusão do relatório
por conta de problemas com o áudio. E afirma que vai passar para a secretária do
CONSU e a secretaria irá encaminhar para todos os conselheiros. O fórum foi realizado
na primeira quinzena de setembro, mas precisamente nos dias 13 a 15 de setembro de
2011. O presidente passa então à apresentação ao ponto seguinte, o Proc. 4104160/2012 - Calendário Acadêmico. O conselheiro Reinaldo agradece aos demais
componentes da equipe que construíram como também atenderam algumas diligências.
Explica o calendário acadêmico. O requerimento não é mais matrícula. O coordenador
que dará o deferimento e não mais o diretor. O calendário acadêmico já atende aos
feriados estaduais e nacionais. O conselheiro Roberto Calabria faz um
questionamento que é por parte do Campus III. “Sobre os dias letivos, todos os sábados
são dias letivos? Não concordo com avaliação. Essa questão é ferir a autonomia do
professor. A avaliação do meu aluno é um artigo no final do período. Dai vem um
calendário deste onde eu vou ter que mudar a minha metodologia, isso é interferência na
metodologia do professor. Questão de avaliação cabe ao professor. Eu não concordo
com essa ideia de prazo de avaliação. Como também não concordo com semana de
prova ou o que seja. Nem no ensino médio estamos aceitamos mais isso. Eu acho o
seguinte, avaliação fica a critério do professor e terá um prazo para entregar. Caso passe
o período e o professor não entregue à avaliação, ai sim, usa a lei do regimento do
servidor.” Pede que o conselheiro Reinaldo explique sobre os dias letivos, dúvida essa
que também é do professor Adelson do Campus III. O conselheiro Reinaldo explica
que os sábados são contados apenas na necessidade. “Ele é letivo e não necessariamente
com aula. Se não colocar, os alunos não irão vir aos sábados, caso adeque os alunos até
sexta-feira. Sobre avaliação você pode dividir o artigo em duas ou três etapas e isso
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serve de avaliação. A avaliação ela é contínua. Não vejo que isso deve ferir a
autonomia.” O conselheiro Edel Guilherme concorda com as colocações do
calendário. “E quanto à questão do conselheiro Calabria da sua observação da sua
avaliação ela pode ser prova, trabalho, artigo e seja lá o que for. Mas você tem que ter
avaliação, tem que ter nota. Sobre o art. 97 do regimento você precisa ter
obrigatoriamente duas avaliações semestrais, então tem que ter duas notas. A avaliação
semestral é a cada dois bimestres. Então eu concordo plenamente com o calendário. A
minha sugestão que no mês de julho no dia três, quando se trata de requerimento que
acrescente prazo máximo antes do item quando se tem prazo máximo, tem que ter prazo
inicial.” A conselheira Margarete faz a leitura do art. 94 do Regimento do CONSU e
concorda com a fala do conselheiro Edel Guilherme. A conselheira Andréia fala que se
os conselheiros tivessem conhecimento do regimento, não iriam ficar dizendo que o
calendário está imposto. Iriam saber que nada é imposto e sim, o calendário é
regimentado. O conselheiro Roberto Calabria fala que tem que haver respeito na
sessão. “A senhora não sabe se eu conheço ou não o regimento. A senhora não venha
me chamar de ignorante. A senhora está é faltando com respeito. Eu fiz uma pergunta
que o vice-diretor do Campus III de Palmeira dos Índios me pediu. Não gostei da
colocação da conselheira, eu conheço o regimento. Sou bacharel em direito e nem sei a
tua formação. Trate de me respeitar. Eu não gostei da colocação da conselheira, ela me
faltou com respeito. Eu conheço o regimento e a senhora não ouse me dizer que não
conheço.” Sobre a questão do bimestre pode olhar no regimento, que isso vem de uma
gestão “trapalhona” que foi do professor Dácio. O IFAL é quem lida com bimestre. A
conselheira Andréia diz que “se você acha que é imposição, então vamos alterar o
regimento. Outra coisa, respeitar é uma coisa que o senhor não sabe o que é. Que desde
o começo da sessão que o professor Jairo vem chamando a atenção do senhor. O senhor
fica conversando atrapalhando a sessão. Desde o começo que o senhor está faltando
com respeito.” O presidente do conselho, professor Jairo encerrou a discussão e
pediu que as pessoas tivessem bom senso, a diplomacia. “Se não mantiver o principio
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da cordialidade aqui dentro o que a gente está fazendo. Vamos respeitar as pessoas, falar
no tom que não seja de agressividade. Nem ficar ameaçando ninguém.” A conselheira
Margarete fala ao conselheiro Roberto Calabria que vai direcionar sua palavra
diretamente a ele, “quando você falou do estatuto e da gestão de Dácio, você se inclui e
você me inclui. É bom lembrar que nós estávamos presentes, nós erámos gestão.”O
conselheiro Wellyngton se sente contemplado na fala do professor Edel Guilherme. A
professora Aldenir faz um questionamento ao professor do calendário acadêmico sobre
o ENIC – Encontro de Iniciação Científica que não entrou no calendário. Dessa forma,
propõe a inclusão do ENIC no calendário acadêmico em dezembro. O conselheiro
Júnior fala do art. 94, parágrafo 2º sobre a oferta dos cursos que passe a entrar no
calendário na oferta acadêmica antes da abertura. E citou também a colação de grau. A
conselheira Betânia explicou que o calendário só permanecerá e será cumprido se o
vestibular acontecer nesta data, antes do segundo semestre. Caso não aconteça, o
calendário será reformulado. O conselheiro José Carlos fala do problema de alguns
alunos do Campus I em finalizar o curso por conta do TCC. “Porque colocar a colação
de grau fora do prazo? Ela não faz sentido. Se for fora do prazo, porque coloca data para
fora do prazo?”A conselheira Andréia cita que muitos alunos cobraram esta data, eles
ficavam a mercê do registro acadêmico. Com essa proposta temos uma data para os
alunos avulsos. O conselheiro Reinaldo acha que seria ótimo se tivesse colação todo
dia, mas a preocupação é a agenda da reitoria. Dai com a data marcada o reitor tem
maior facilidade em está presente. O presidente do conselho, o professor Jairo fala ao
professor José Carlos e afirma que nenhum aluno pode reclamar de atraso de colação.
“Estou sempre por aqui. Não tem uma semana que não passe por aqui, mas, os alunos
têm que encaminhar suas documentações com calma. A ideia é que fique a cada dois
meses uma coisa certa.” O conselheiro Edel Guilherme entende a discussão do
professor José Carlos no sentido de que no calendário se coloca data para colação fora
de época, se ela já é fora de época é porque ela não tem prazo. “Então seria interessante
é que fosse uma proposta de calendário retirada à questão de fora de prazo. Colocaria
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datas de colação. Se ele perder o prazo, ele articula com o diretor.” O conselheiro
Reinaldo explica que o aluno tem um período de quarenta e cinco dias para solicitar a
colação de grau. Relaciona as propostas para o calendário acadêmico.1- Requerer o
desbloqueio com data de início e de término. Aprovada por unanimidade; 2Acrescentar a legenda no calendário acadêmico no dia dois de abril como início de aula.
Aprovada por unanimidade; 3- Determinar oferta acadêmica, pois muitos alunos só
iriam saber das disciplinas quando iam se matricular. Aprovada por unanimidade; O
professor Jairo afirma que todos os PPPs estão na página da UNEAL, pois isso é legal.
De acordo com as leis federais eles precisam ser disponibilizados. 4- Resolução que
normatiza a questão dos sessenta dias com antecedência. Um voto contra e o resto a
favor;5- Colocar o ENIC na primeira semana de dezembro. Aprovada por unanimidade.
O conselheiro José Carlos solicita que tenha um momento de colação de grau. Sendo
assim, o calendário acadêmico foi aprovado. O presidente do conselho, o professor
Jairo avisa que o calendário acadêmico foi aprovado pela câmara. Próximo ponto é
Proc. 4104-365/2012 – Criação do Campus VI e dos cursos de Licenciatura em
Matemática e Física. O presidente do conselho, o professor Jairo faz alguns
esclarecimentos de algumas questões para que o Conselho entenda e comece a
discussão. Explica que toda UNEAL é sabedora do interesse de incluir uma licenciatura
em Física em algum lugar, “pra mim fica claro e acredito para muitos conselheiros da
Universidade em função das demandas do estado, das necessidades e de tudo mais. A
discussão pra mim seria em que Campus seria essa Física, em que lugar iria abrigar.
Quando eu estava construindo a pauta com o Pró-reitor de Desenvolvimento Humano e
o Pró-reitor de Graduação paralelo a essa questão processual estávamos discutindo
sobre o concurso para professor efetivo que teria que ser disponibilizado no Palácio o
mais breve possível.” Foram gastos dois meses quando o governo autorizou o concurso,
isso na última audiência que a gente teve. “Gastamos exatamente dois meses para
entregar esse processo no Gabinete Civil. Colocamos todas as demandas tal e qual no
departamento anunciado, sendo dez vagas para Física já que é um curso novo.
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Totalizando uma quantidade de duzentas e noventa vagas. E o governo com certeza vai
chamar a gente para barganhar e diminuir. Alguns cursos exageraram e eu não quis
mexer para não ser de forma arbitrária. Foram realizadas várias reuniões. Fomos em
loco. Falamos com coordenação e coordenação. Se nós temos interesse em criar o
Campus de Maceió que curso nós colocaríamos? Na proposta que foi entregue para o
concurso, a proposta que tem para curso novo é a pedagogia de União dos Palmares que
foi aprovada e direcionada ao concurso público, a administração de São Miguel dos
Campos que já foi aprovada e direcionada ao concurso público e a Física seria outro
curso considerado novo. Coloquei aqui como proposta um curso de Física. Obviamente
como proposta para ser aprovado pelo Conselho e levamos em consideração a
necessidade de Matemática no estado. Só que a afinidade da Física com Matemática é
maior, daí a gente optou pela Matemática. Se fosse a Química ou Matemática seria mais
fácil porque o PPPs já existe, seria mudar apenas os mapas educacionais. Nós
colocamos a proposta de criar o curso de Matemática e eu pedi ao professor Edel
Guilherme que fizesse essas reformulações nos mapas educacionais de Matemática que
já existia e que incluísse o processo. E pedi ao professor Sandro, nomeei em Diário
Oficial. O professor Sandro trabalhou durante meses. De público já quero agradecê-lo
pelo trabalho e pela capacidade técnica que ele tem. Foi chamado ele e o professor
Uriel. O professor Uriel não quis participar da construção. São os dois doutores de
Física da instituição.

O campus só vai ser criado se tiver concurso público para

professor. O Colégio Liceu Alagoano foi cedido para nós”. É necessária também para a
criação a convocação de pelo menos dez servidores técnicos administrativos do
concurso. Alguns desses pontos não ficaram claros no processo que Ana Carolina abriu.
O conselheiro Roberto Calabria pede desculpas à conselheira Andréia por ter falado
alto e afirma que isso não irá se repetir. “Não concordei, mas é que estou morando em
outro estado, percorrendo 600 km de moto. E apesar de ter me sentido ofendido eu não
teria direito de me colocar como eu me coloquei. Não sabia do seu estado, fiquei
sabendo depois. Mas eu não deveria ter falado com aquele tom de voz. Apesar de não
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ter concordado com o que você falou.” O professor Roberto César fala do período que
ficou como coordenador do curso de Administração Pública. Fala da dificuldade de
começo do curso. “Quando começamos o curso funcionava na escola de governo logo
depois foi para UNCISAL, depois mudamos para um prédio alugado e voltamos para
escola do governo e depois, fomos para o CEPA. Explica a importância da criação do
Campus VI.” A professora Ana Carolina fala que no conselho estão reunidas as
cabeças pensantes da Universidade. “O campus terá estrutura, temos dois núcleos de
pesquisa. Espero que possamos dar esse pontapé inicial. E também sair com a notícia de
que o Campus foi aprovado.” O presidente do conselho, o professor Jairo passa a
palavra para os componentes da câmara de Graduação. O conselheiro Washington cita
que todos querem o crescimento da UNEAL. Cita que os processos vieram com alguns
defeitos técnicos. Fala que são citadas várias coisas, criação do campus VI, cursos de
Física e Matemática. Alguns documentos não estavam constando no processo. O
processo deveria ser desmembrado. O conselheiro Marcos concorda com o conselheiro
Washington, a decisão da câmara foi técnica. Todos querem que seja criado. Para criar o
campus VI seria necessário três cursos e no processo apareceram apenas dois cursos.
“Não somos contra a criação do campus VI, mas o processo deve ser reformulado.” O
conselheiro Wellyngton questiona se esse processo continua na pauta ou retira para
que seja reformulado. O professor Jairo explica que como falta muita coisa. Pergunta
se vai ser votado no que a câmara afirmou ou se vai continuar e aprovar ou não. O
conselheiro Edel Guilherme afirma que está feliz em fazer parte do crescimento da
UNEAL. A construção do novo Campus da UNEAL tem que ser feito com muita
responsabilidade. Como defesa dessa situação, que quando digo nossa Universidade.
“Hoje a UNEAL é a minha vida. O campus de Maceió não foi pensado recentemente,
ele foi pensado no PDI de 2004, quando seria criado entre 2005 a 2010 três novos
campi, assim como Delmiro Gouveia e Matriz do Camaragibe”.Fala dos três projetos
aprovados junto com a Ana Carolina. “Quando digo nosso, é porque é naquele prédio
que eu vivo desde criança, aquele prédio para mim é um sonho, meu pai conheceu
12

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO-CONSU
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MARÇO DE 2012

minha mãe lá. E foi através da ousadia do reitor que colocou o projeto embaixo do
braço.” Cita o índice de analfabetismo de Alagoas como sendo um dos maiores do país.
O professor Jairo encerra a fala de Edel Guilherme por ter excedido o tempo. E passa a
palavra a Câmara. O conselheiro Washington fala que eles exigiram que o processo
viesse mais detalhado. Para que eles possam ser analisados. O conselheiro José Carlos
acha que deve primeiro discutir a criação de campus e depois dos cursos, duas
conversas separadas. E que necessariamente não estão casadas. Tem que ser separadas
mesmo. O professor Jairo diz que houve uma falha dele. E pergunta se vota no parecer
da câmara ou volta para o debate. O conselheiro José Carlos entende a fala com
emoção do conselheiro Edel Guilherme. Precisa universalizar o acesso da educação
pública de qualidade. “Se a UNEAL quiser se tornar uma Universidade de referência no
estado de Alagoas, ela tem que deixar de ficar no sertão e agreste. O concurso não está
efetivado ainda, essa é uma situação complicada para nós. Mas a presença da UNEAL
em Maceió, eu acredito que deve existir, pois lá é onde e será o ponto para todas as
discussões políticas. E num futuro, que me perdoe os meus amigos aqui, mas a reitoria
deve ser em Maceió e não em Arapiraca por questões políticas.” Por fim, para concluir
que é possível criar o Campus VI. O professor Jairo afirma que vai cronometrar a fala
de cada um por conta da pauta ser extensa. O conselheiro Roberto Calabria diz que a
reitoria deve continuar aqui em Arapiraca. “É importante que a gente tenha um campus
na capital. Eu discordo do conselheiro José Carlos quando fala da reitoria, ela deve
permanecer aqui. Ela deve ser separada do Campus I. É importante o Campus de
Maceió. A minha ressalva em relação ao campus de Maceió é a gente parar com uma
coisa que eu já fiz, é a coisa do improviso. Temos que lutar para que tenha concurso,
para que se contratem professores. Estrategicamente é de extrema importância a
criação.” O conselheiro Renan Rocha diz que se é Física ou Matemática é outra
história. Mas quanto ao campus VI tem que existir. Temos que aproveitar o momento
agora e não deixar para amanhã. Lembrando que deixar para outra sessão corre o risco
de não ter outra oportunidade. O professor Roberto César qualquer ato de remoção
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tem que ter a assinatura do reitor. Lembrando que o reitor é a pessoa que responde. O
conselheiro Alexandre fala sobre infraestrutura e afirma que tem que ter estrutura
mínima. “E como bibliotecário isso muito me preocupa. Nós temos que ter uma
estrutura. A Universidade não tem uma política definida, precisamos de orçamento para
compra de livros. Pois nós vamos ser avaliados. Nós hoje temos cinco bibliotecários” O
conselheiro Mário Agra não só concorda com a criação do Campus de Maceió como
também de qualquer cidade, haja vista que em duas reuniões em que participou do
PROESP o prefeito de Viçosa fez questão de subir a tribuna e solicitar ao reitor um
campus da UNEAL lá. Disponibilizando a melhor escola do município para um Campus
da UNEAL. “Queria que os PPPs ficassem para depois. Será que o governo do estado
vai aumentar a verba de custeio para UNEAL? Ou se nós vamos ficar com o recurso
que nós temos hoje que não dar para custear as despesas dos cinco Campi. O nosso
reitor ano passado falou uma página inteira criticando o governo e em represália, o
governo cortou uma verba de gasolina se não me falhe a memória. O único professor de
Física é o professor doutor Sandro Guedes. Não só concordo com a criação do campus
VI, mas também do campus VII e VIII. Finalizo a minha fala que em apoio não somente
a criação do campus VI, como também de todos os que venham a acontecer.” O
conselheiro Wellyngton pede mais duas horas de reunião. Pedido concedido. O
conselheiro Edel Guilherme afirma que Matemática e Física não foi imposição de
ninguém. “Hoje a maior demanda de professores do nosso estado é em Matemática,
Química e Física” A conselheira Margarete como necessitou se ausentar por um
momento ficou na dúvida e pergunta sobre o que estava sendo discutido quanto aos
processos do campus VI e dos dois cursos. O professor Jairo afirmou que estão
discutindo a construção do campus VI e dos dois cursos ficará para outro momento. A
conselheira Margarete afirma que é totalmente a favor da criação do campus VI.
Embora reconhecendo que existem poucos profissionais. Mas isso é uma luta, mas
precisamos brigar para conseguir ou professores substitutos ou efetivos. O professor
Sandro Guedes explica a professora Margarete que no projeto ele não colocou nome
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algum. Fala que o mestrado é uma necessidade nossa. Uma coisa importantíssima.
Agradece a professora Ana Lídia. O conselheiro Washington acha que deveria votar
quanto à votação do campus VI e depois sobre os cursos. A conselheira Maria Helena
fala das dificuldades do começo de tudo, cita a professora Ana Carolina que também
sofre com as dificuldades. “Em relação ao meu parecer, concordo com a criação do
Campus VI.” O conselheiro Washington diz que Alagoas merece que o governo olhe
para educação, existe muita pobreza. Concordo justamente com a questão com a criação
dos campi para outras cidades. Considera que tenha que ter orçamento para poder dar
condição mínima ao campus de Maceió. É favorável à criação do campus VI. Mas pra
isso o orçamento não seja repartido do Campus I e sim tenha orçamento próprio. O
conselheiro Marcos afirma que como conselheiro politicamente falando sou a favor da
criação do campus VI. Concordo em partes e discordo com algumas coisas que o
Roberto Calabria falou. Concorda na questão de fortalecer a UNEAL.” Mas não é
porque não estamos na capital que não somos ninguém. São quarenta anos de história.
Há de se considerar também a questão de que nós temos de dificuldade de espaço físico,
material tanto docente quanto específico, também como recursos financeiros. A criação
do Campus VI”. foi aprovada por unanimidade. O professor Jairo explica que o curso
que vai ser agregado e será necessário criar um curso para ficar no mínimo dois e depois
fazer remanejamento e depois criar mais um condicionado ao concurso. O cargo de
diretor e de coordenador é da lei delegada do estado só vai poder haver quando a lei
delegada estruturar com o sindicato. Fala que não temos poder de criar leis. O
orçamento esse ano não temos como mexer, mas a partir do próximo ano será
desmembrado. O conselheiro Edel Guilherme faz uma proposta é que a UNEAL tem
um núcleo que é registrado de pesquisa no CNPQ, na CAPES. Propõe um estudo, um
levantamento em Maceió e trazer detalhadamente as demandas que Maceió necessita
em números. O conselheiro José Carlos afirma que existem dois elementos para serem
levados em conta quanto à criação dos cursos.” Para mim não está claro se a criação do
curso de Matemática e Física estão autorizados.” O professor Jairo pede aos
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professores Roberto Calabria e Washington que escrevam e passem para a secretária as
duas moções dos militares e piso salarial. As moções foram aprovadas por unanimidade.
Fala da comissão para organizar a eleição. E dá a sugestão para que fossem escolhidos
logo os componentes da comissão. A comissão para organizar a eleição de sucessão dos
conselheiros discentes do CONSU é composta por: Rafael (DISCENTE), Leandro
(TÉCNICO) e Odilon (DOCENTE). Aprovada a comissão. O seguinte é o Proc. 41042117/2011 - Proposta de título de Doutor Honoris Causa ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. O professor Jairo pergunta sobre quem concorda com o prêmio
de honraria ao ex-presidente Lula. O conselheiro Roberto Calábria defende o título do
Lula. É uma questão de justiça esse primeiro título da UNEAL ao ex-presidente Lula
pelo que representou na questão da educação. “Tem que ver concursos que não
aconteciam. A questão da expansão das aulas de ensino superior para o interior. Nada
mais justo esse título”. Aprovada por maioria o título de Honoris Causa. O próximo é o
Proc. 4104-38/2011 - Solicitação de alteração do artigo 7º do Regimento Geral da
Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL. O professor Jairo explica sobre o
regimento do art. 7º e acha justo que tenha um assento no CONSU e que os técnicos da
reitoria não têm lugar no conselho. “Eu acho justo que tenha essa mudança regimental e
que os técnicos passem a ter um assento”. O conselheiro Júnior propõe que já que em
todos os campi tem um técnico e sim, na reitoria não tem nenhum representante. O
processo está pedindo dois técnicos. O professor Jairo faz a leitura do processo e
averigua que é um único técnico. O conselheiro José Carlos ressalta que deve ser
modificado o inciso 6º do art. 7º e acrescentar “e da reitoria”. O conselheiro Roberto
Calabria sugere que sobre o assento do CONSU que se abra uma vaga para um
representante do Ministério Público. O professor Jairo afirma que isso já é outro
assunto. Aprovada por unanimidade. O próximo é o Proc. 4104-292/2012 Solicitação
de mudança da resolução de nº 016/2007. O professor Jairo fala do processo que
trata do aumento de vagas. Faz a leitura de todo o processo. “Sem aguentar tanta
cobrança das pessoas me perguntando por que não aumentar o número de vagas decidiu
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pedir ao professor Odilon que abrisse o processo para que fosse levado ao plenário.” O
conselheiro Roberto Calabria fala que não ver pertinência em relação a essa proposta
até porque não vamos resolver o problema de Alagoas entupindo as salas de aulas da
UNEAL. “Eu não vejo como isso vai melhorar a situação do estado.” O conselheiro
José Carlos queria que fosse o estado que tivesse proposto isso e não a Universidade.
Estamos sacrificando os professores. Pedi ao presidente para reconsiderar essa proposta.
O conselheiro Marcos a nossa preocupação não é quantitativa e sim, qualitativa. O
conselheiro Wellyngton já se sente contemplado nas falas de José Carlos e Roberto
Calabria. O conselheiro Reinaldo afirma que os alunos estão se negando a fazer a
matrícula dos cursos de Inglês/Letras. Eles alegam que não professor tem para ensinar.
O professor Sandro Guedes pede desculpas pelo modo “atabalhoado” que falou na
apresentação. “A gente tem que buscar a autonomia”. O conselheiro Mário Agra
pergunta por que o governo não lança um aumento de salário? “Eu vou falar pelo
Campus III, mas as nossas salas de aulas não suportam cinquenta alunos. Não é porque
não queremos ensinar. Porque o governo do estado não aumenta o número de
professores assim teríamos cursos diurnos e noturnos. Quero aproveitar e pedir umas
carteiras lá para o Campus III.” O professor Jairo afirma que o professor Reinaldo
estava precisando de carteiras e abriu processo, procure a professora Rejane e veja como
é que faz já que é material de bens permanentes. Fala também do princípio de isonomia.
Professores que pedem afastamento para mestrado e doutorado. Autonomia financeira
não vai ser alcançada com a minha voz e o meu pedido no Gabinete Civil do
governador. Ainda cita sobre o valor de duzentos e cinco mil que vem para UNEAL. A
conselheira Margarete complementa que na gestão anterior no qual tinha professor
Jairo como diretor de Campus, professor Odilon sabe disso. “Só era liberado orçamento
para quem ia apresentar trabalho, quem ia participar não tinha. Acho que também já está
na hora de repensar isso, pois muita gente que vai participar alguns na verdade vão
passear. Quanto ao ponto da discussão eu só queria colocar o seguinte, no Fórum
Universitário essa questão foi discutida. Eu no calor das discussões, inclusive quando
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você colocou que nos outros cursos deveriam ter cinquenta alunos. Eu disse então como
a gente passa a ter vinte e cinco alunos na sala, à gente poderia aumentar para sessenta.
E dai levei um puxão de orelha lá no Campus principalmente no colegiado de Letras.
Com isso, as pessoas fizeram com que eu mudasse de ideia.” O professor Jairo solicita
que seja decidida se é indeferido ou não. Aprovado por unanimidade a manutenção da
resolução já existente. Neste momento, houve a pausa para o almoço. No retorno do
almoço, voltou à discussão em torno do Proc. 4104-285/5012 - Solicitação de
mudança da atual estrutura do comitê PROESP. O Presidente do Conselho, o
Professor Jairo começa a sessão com o processo do Comitê do PROESP e passa a
palavra ao conselheiro Luiz Geraldo para que o mesmo explique a criação do novo
cargo. O conselheiro Luiz Geraldo explica que existiam cinco cargos na atual estrutura
e aprovados pelo CONSU. Fala da necessidade de um cargo que faça as articulações
internas entre coordenadores, pró-reitorias e comitê. O conselheiro José Carlos
questiona porque não cria uma coordenação geral. O conselheiro Luiz Geraldo
responde que o PROESP possui um comitê que pautado na gestão democrática
coordena as atividades, contudo, o Pró-reitor de Graduação é que responde pelo
programa como Coordenação Geral. A conselheira Andréia pergunta quando vai ter a
reunião para saber quem vai trabalhar no PROESP. O conselheiro Luiz Geraldo fala
que está sendo feito um levantamento. “Estamos analisando os critérios. Próximo
sábado já vamos ter uma reunião”. O professor Jairo explicou que não pode demorar
tanto, pois as aulas têm início logo depois do vestibular. A conselheira Margarete
questiona se os coordenadores dos cursos permanecem? Qual o perfil do profissional?
O conselheiro Luiz Geraldo fala que o perfil do profissional é aquele com maior
facilidade em articulação política. O professor Jairo explica que toda gerência do
PROESP ficará nas mãos dos docentes e técnicos da UNEAL. Na pior das hipóteses
iremos trabalhar com no mínimo cinco mil alunos. O que isso pra nós é muito positivo.
O acréscimo do comitê foi aprovado por maioria. O próximo é o Proc. 4104- 1786/2008
- Deflagração da Eleição para Conselho do CURA. Processo já tem minuta pronta.
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Todos os nossos colegiados estão formados, menos o conselho do CURA. Foi
publicizado o edital no Diário Oficial da época, mas não houve nenhuma inscrição. Já
foi aprovado por este conselho. Propõe que seja tirada uma comissão para partir dessa
minuta já criada, eu nomearia em Diário Oficial ela iria fazer a revisão das datas e dos
prazos com a divulgação nos Campi. A conselheira Margarete faz a leitura do inciso
IV. E afirma que tem erro na minuta inciso IV art. 13 no lugar de discente é docente. O
conselheiro Roberto Calabria indica a professora Rejane. O professor Jairo diz que
não. Que deveria ser a mesma comissão para as duas coisas. Pergunta se a professora
Betânia não aceita. Betânia aceita e irá escolher mais um técnico e um discente. A
professora Betânia é a presidenta. O professor Odilon diz que da segunda comissão
não tem condições em participar. A comissão foi aprovada. O conselheiro Roberto
Calabria propõe que já marque a próxima sessão. O presidente deixa marcada Sessão
Ordinária para o dia 10 de abril do corrente ano. Nada mais havendo a tratar foi lavrada
a presente ata, assinada por mim, Ana Claúdia Silva de Oliveira Rocha, Secretária do
CONSU/UNEAL, pelo presidente do CONSU/UNEAL, Prof. M. Sc. Jairo José Campos
da Costa e demais conselheiros.
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