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 10 DE ABRIL DE 2012

1

ATA 002/2012

2
3

Aos dez dias de abril de dois mil e doze, reuniu-se o Conselho Superior Universitário,

4

na sala dos Conselhos, na Reitoria da UNEAL, na cidade de Arapiraca, às 9h presidida à

5

sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente deste Conselho.

6

Estando presentes os Conselheiros Titulares: ANTONIO JOSÉ RODRIGUES

7

XAVIER, REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA FRANCISCA OLIVEIRA

8

SANTOS, WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, MARIA HELENA

9

DE MELO ARAGÃO, MÁRIO DINIZ AGRA, MARIA BETÂNIA ROCHA DE

10

OLIVEIRA, REINALDO SOUZA, LUIZ GERALDO RODRIGUES DE GUSMÃO,

11

EDEL GUILHERME SILVA PONTES, MARIA MARGARETE DE PAIVA SILVA,

12

ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA, CRISTINA MARIA BEZERRA DE

13

OLIVEIRA, RENAN ROCHA DA SILVA, WASHINGTON VIANA ALVES,

14

JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO, POLIANA ALMEIDA SANTOS, FÁBIO BRITO

15

DOS SANTOS, ALEX EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, IVAN EUCLIDES DA

16

SILVA JÚNIOR, ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, ALEXANDRE BATISTA DA

17

SILVA, MÁRCIA JANAINA LIMA DE SOUZA. E os conselheiros suplentes:

18

LENIVALDO MANUEL DE MELO e ANTÔNIO ALFREDO TELES DE

19

CARVALHO. Conforme convocação às nove horas foi feita verificação do quórum pelo

20

Presidente do Conselho Superior Universitário, Jairo José Campos da Costa, e

21

constatada sua inexistência o presidente declarou suspensa à sessão por meia hora;

22

decorrido o tempo regimental de trinta minutos e feita uma nova contagem foi

23

constatado o quórum e o Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata do dia

24

quinze de março de dois mil e doze, após a leitura algumas modificações foram

25

sugeridas e em seguida a ata foi aprovada. Em seguida o presidente inicia a prestação de

26

Informes: Justifica as ausências de José Crisólogo e José Carlos. O segundo a falar é o

27

conselheiro Wellyngton, Pró-reitor de Desenvolvimento Humano que explica aos

28

professores da casa que a Comissão de acumulação de cargos da SEGESP que trata da
1
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29

carga horária, solicitou que todos os professores fossem convocados a declarar se tem

30

ou não outro vínculo público. Vale ressaltar que no próprio documento da SEGESP vem

31

informando que acumulação não é um ato ilícito. É necessário apresentar a

32

documentação da outra instituição. Na sequência o conselheiro Washington solicita

33

uma oportunidade para os professores que vem de Maceió e chegam depois das 19h e

34

nesse horário a PRODHU já tem encerrado o expediente. O presidente do Conselho, o

35

professor Jairo fala sobre o Pré-UNEAL. Os alunos já foram selecionados. E os

36

monitores serão selecionados nos moldes antigos com a bolsa de cem reais. Quando o

37

recurso do MEC chegar à conta, a gente começa em novo formato. A conselheira

38

Francisca, Pró-reitora de Pós-Graduação avisa aos mestres da casa que amanhã

39

acontecerá uma reunião somente com os mestres sobre os núcleos de pesquisas. Na

40

quinta será uma reunião com os doutores para definição como encaminhamento do

41

mestrado interdisciplinar. O conselheiro Wellyngton, fala da exigência da CAPES que

42

para construção da Pós-Graduação Stricto Sensu, é necessário que sejam apresentados

43

os diplomas. E alguns professores ainda não entregaram. Solicita que os professores

44

atualizem seus currículos lattes com seus diplomas de mestrado/doutorado e entregue ao

45

setor pessoal. E finalizando o momento de informes o presidente do Conselho, o

46

professor Jairo fala sobre o vestibular do PROESP que acontecerá no próximo dia

47

quinze de abril de dois mil e doze. Terminado os informes, o ponto seguinte é a

48

sugestão de inclusão de pauta. O presidente do Conselho, o professor Jairo fala que

49

recebeu do Campus I um processo aberto pelos professores Renan e Helena contendo a

50

sugestão de concepção de título de professor Emérito a professora Iêda. “A professora

51

Iêda está conseguindo aposentadoria compulsória. E em breve estará nos deixando”. A

52

proposta foi aceita. A conselheira Betânia solicita aos conselheiros a inclusão de uma

53

discussão do edital do processo sobre o Conselho do CURA. “Quantos professores farão

54

a composição.” Solicita a alteração do Inciso VI e do Parágrafo 1º do artigo 13º do

55

Regimento Interno da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL. A proposta foi

56

aceita. O conselheiro Washington fala do processo de Plano de Cargos e Carreira.
2
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Solicita que na próxima reunião entre a reitoria e o governo tenha uma discussão. E que

58

tenham algumas interações que não alterem substancialmente. “Interessa para nós é que

59

haja um respaldo político dessa Universidade como forma de fortalecimento da luta

60

junto ao governo.” A proposta foi aceita. O conselheiro Wellyngton fala sobre a

61

minuta do regimento do sistema de biblioteca e pede que seja retirada da pauta e

62

incluída na próxima sessão. O conselheiro Júnior fala do processo de Plano de Cargos

63

e Carreira e solicita a retirada dos pontos de pauta quatro e seis. O presidente do

64

Conselho, o professor Jairo informa que os pontos quatro e seis foram tirados da

65

pauta. Explica a questão da escolha dos processos para a pauta do CONSU. Eles são

66

escolhidos por prioridade. O ponto seguinte é Reestruturação das Câmaras: Câmara de

67

Graduação e Extensão, Câmara de Legislação e Normas, Câmara de Planejamento e

68

Finanças e Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. O conselheiro Edel Guilherme pede

69

para sair da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e ir para Câmara de Graduação. O

70

conselheiro Washington pede a sua saída da Câmara. O conselheiro Wellyngton

71

recomenda a substituição de Calabria já que ele não tem conseguido tempo para

72

conciliar com a câmara. “Muitas vezes chegou até a se contradizer contra a câmara.

73

Quero deixar claro que não tenho nada contra o professor Calabria.” O presidente do

74

Conselho, o professor Jairo explica que as câmaras estão se desfazendo e serão

75

reestruturadas. O conselheiro Washington explica que é uma questão de

76

reestruturação. Sendo o melhor caminho e assim não cria nenhum problema com os

77

companheiros. O conselheiro Renan Rocha pergunta se é recomposição ou

78

reestruturação. Definidas as câmaras com os seus respectivos componentes. O

79

presidente do Conselho, o professor Jairo avisa que a próxima sessão será

80

exclusivamente sobre o FORUNIVER. Foi proposto, como metodologia de trabalho

81

para a discussão do fórum universitário, que seria seguida a ordem que ocorreu no

82

próprio fórum, e que as alterações regimentais propostas somente aconteceriam ao final

83

de toda a discussão, evitando-se gastos desnecessários com publicações de resoluções

84

específicas, portanto, somente ao final da discussão pelo CONSU, é que todas as
3
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85

alterações passariam a ter efeito, com a publicação conjunta de todas as alterações

86

definidas por este Conselho. O documento já está separado ponto a ponto. A próxima

87

sessão será dia vinte e cinco de abril só para discutir o Fórum Universitário. Fala sobre a

88

professora Iêda. “Ela vai completar setenta anos agora e está pedindo aposentadoria

89

compulsória. É uma pessoa extraordinária e sem falar na contribuição dela no

90

departamento de Francês.” A conselheira Helena pede que os conselheiros mantenham

91

essa solicitação em segredo para que seja feito e publicado o mais próximo possível ao

92

aniversário da homenageada. “Ela é uma professora muito dedicada.” O professor

93

Alfredo fala que a professora é uma página viva na história desta Universidade. A vida

94

dela sempre foi dedicada a essa instituição. Vai ser o primeiro título Emérito concedido

95

a uma professora aqui da Universidade. Homenagear a professora Iêda é homenagear a

96

todos os fundadores da instituição. O Título de professor Emérito foi aprovado por

97

unanimidade. A conselheira Betânia solicita a modificação do inciso I do art. 13º e do

98

IV – Retirar a parte dos 15 restantes. Onde tem discente colocar docente. O campus VI

99

não entrará nesse inciso. Aprovada por unanimidade. O presidente do Conselho, o

100

professor Jairo fala das questões do Plano de Cargos e Carreiras. Explica que os

101

conselheiros Washington e Júnior queriam que o PCC fosse aprovado porque quando

102

for para o gabinete, ele estará muito mais fortalecido e não ter sido apenas aprovado

103

pela Assembléia, mas também por este Conselho. O presidente do Conselho, o

104

professor Jairo pede para a Pró-reitora de Pós- Graduação e Pesquisas, Maria

105

Francisca presidir a sessão por um momento. O conselheiro Washington fala dos

106

pontos que foram aprovados na Assembléia Geral sobre o PCC. O conselheiro Júnior

107

fala da Assembléia Geral. E explica que a Universidade pode propor o seu Plano de

108

Cargos e Carreiras e também o quadro de servidores. “Agora é preciso que o Conselho

109

Superior Universitário decida essa proposta.” Faz uma explanação da minuta sobre o

110

PCC. O presidente do Conselho, o professor Jairo diz que não pode retirar a carga

111

horária de vinte horas. Porque tem professor que quer ficar com vinte horas. O

112

conselheiro Wellyngton salienta que do jeito que está na minuta, acabou a categoria de
4
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113

professor adjunto. “Qual é a vantagem que eu vou ter para ser adjunto, se para ser titular

114

é só apresentar um título de doutor e um memorial. A minha sugestão é que para ser

115

professor titular tem que ter pelo menos cinco anos como professor adjunto e as defesas

116

de memorial.” O professor Sandro fala da progressão horizontal. Para ser professor

117

titular é necessário vencer todas as etapas e não apenas cinco anos para se chegar ao

118

professor titular. O conselheiro Wellyngton salienta que em outras instituições existe

119

concurso específico para ser titular. O professor tem que ter uma larga experiência e

120

várias publicações. O presidente do Conselho, o professor Jairo relembra que quando

121

era substituto na Universidade Federal da Paraíba, tinha um professor lá que não

122

ascendeu, pois nunca orientou um TCC, nem ministrou uma palestra ou minicurso. Por

123

conta disso, de não ter publicado nada, o professor vai se aposentar como assistente. O

124

conselheiro Edel Guilherme ressalta que existe Universidade que possui mestres que

125

produzem mais que doutores. A proposta é que o professor fizesse à carreira e não

126

precise de diploma para isso. Para ser titular é preciso ser doutor e ter pelo menos oito

127

anos de casa. Ao contrário de cinco anos como adjunto. O conselheiro Washington

128

pede para suspender a discussão e diz que a discussão não é técnica e sim, política.

129

Depois o próprio conselho pode escolher outro momento. O conselheiro Wellyngton

130

afirma que o conselheiro Washington fez uma sugestão interessante. Mas se ele for

131

aprovado, é bom que conste na ata de que não foi aprovado por completo. O presidente

132

do Conselho, o professor Jairo alerta que o PCC é como regimento, ele é a nossa vida.

133

O conselheiro Alexandre fala que devemos submeter os nossos planos. Deveríamos

134

possuir uma assessoria com uma pessoa especialista em fazer planos. O conselheiro

135

Mário Agra fala do art. 14º inciso III. “Para ser titular tem que ser doutor, e se eu estou

136

aqui há trinta anos e só sou mestre. Não vou ser titular nunca não é? Eu acho que meu

137

colega Edel Guilherme foi maravilhoso na sua discussão quando ele se prendeu

138

justamente na progressão. E se o governo não quiser? É evidente que todos nós

139

queremos ser doutor. Eu fiz um doutorado, mas a Universidade não reconheceu porque

140

é uma instituiçãoo internacional. E eu não posso pedir ascensão como doutor. Nós
5
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141

temos que ter a progressão horizontal sim, que o professor saia de adjunto vá para

142

titular. E a progressão vertical é para aqueles que se dedicaram ao estudo e querem se

143

graduar”. O conselheiro Júnior propõe que não ocorra alteração do art. 14º. Deixar

144

como está na lei. Permanecer o mesmo termo e continuar a discussão. O conselheiro

145

Wellyngton explica que isso não seria uma discussão técnica e sim, política.

146

Deveríamos pontuar aquelas questões mais cruciais, as mais polêmicas registram-se em

147

ata explicando que posteriormente serão discutidas politicamente e não tecnicamente. E

148

aproveitando a sugestão do professor Reinaldo coloca como minuta de edital, porque

149

minuta pode ser alterada a qualquer momento. O presidente do Conselho, o professor

150

Jairo cita que a ideia do sindicato foi de que houvesse uma ratificação do conselho para

151

a Universidade resolver. Só que a questão é séria e exige um tratamento com muito

152

cuidado, jurídico, técnico, político e tudo dentro da legalidade. Essa discussão precisa

153

ser muito maturada, num momento próprio. Da mesma forma que vamos fazer com o

154

Fórum. O professor Sandro expõe que conhece departamento com a mesma idade. E

155

tem um único doutor. O problema é que queremos transformar doutor do dia pra noite.

156

O conselheiro Washington propõe que os elementos polêmicos sejam colocados em

157

ata e depois tivesse outro momento só para discutir sobre isso. “O que vai nos interessar

158

é somente o apoio político.” O conselheiro Edel Guilherme retira a fala e concorda

159

com o conselheiro Washington e sabendo como o nosso Estado funciona. Deve ser

160

enviado o mais breve possível. A conselheira Margarete se contempla na fala de

161

Washington. O conselheiro Wellyngton propõe uma moção de apoio político ao

162

sindicato para que junto à reitoria promova uma discussão necessária. O presidente do

163

Conselho, o professor Jairo expõe a necessidade de fazer uma moção em função das

164

tabelas de subsídios dos servidores técnicos, da existência da não dedicação exclusiva e

165

da não progressão tem criado um problema grave na instituição. O conselheiro Júnior

166

sugere a proposta de retirar do inciso III do art. 14º à palavra “titular” e deixar para

167

outro momento. O conselheiro Reinaldo pede prorrogação de tempo por duas horas. O

168

conselheiro Edel Guilherme propõe que seja retirado o art. 14º da discussão para ser
6
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169

repensado. A proposta do professor Wellyngton sobre o realinhamento salarial dos

170

técnicos foi aprovada. O presidente do Conselho, o professor Jairo passa para outro

171

ponto: dos cursos para serem escolhidos. São os cursos de Física, Química, Matemática

172

e Direito. São quatro propostas para serem agregadas ao Campus de Maceió. Explica

173

que de acordo com a última sessão, seria um curso e outro conciliado ao concurso

174

público. Faz a leitura dos pareceres e afirma que todos foram aprovados pelas câmaras,

175

contanto que o concurso público para professor aconteça. O professor Sandro faz a

176

apresentação sobre o curso de Física. Agradece a professora Ana Lydia. A professora

177

Nely explica o curso de Química. O conselheiro Edel Guilherme fala das quatro

178

propostas. “A responsabilidade é muito grande. Vejo hoje uma necessidade muito

179

grande no Estado em formação de professores em algumas áreas. Mas o curso de

180

Matemática é gritante no Estado de Alagoas.” O professor Odilon faz uma explanação

181

sobre o curso de Direito. O presidente do Conselho, o professor Jairo pergunta se o

182

curso for aprovado hoje, ele entra para o próximo vestibular ou apenas em 2013. O

183

conselheiro Wellyngton cita a questão do professor Odilon quanto à demanda do curso

184

de Direito. “Particularmente eu tenho certa simpatia e também uma questão política em

185

relação ao curso de Física. Porque não é só uma demanda da sociedade. Mas também

186

foi através dele a abertura para chegar ao governo. Se a gente pretende negociar com o

187

governo do Estado teremos uma oportunidade.” O conselheiro Lenivaldo sugere

188

apenas a criação de um curso e que fosse aproveitada a ordem de conhecimento do PDI.

189

O conselheiro Reinaldo faz um apelo ao conselho para que aprove para o ano que vem

190

e que o curso seja condicionado ao concurso público para professor efetivo. O

191

professor Antônio Alfredo parabeniza a fala do prof. Odilon. E diz que teme muito a

192

remoção de professores para a capital. A conselheira Maria Helena já se sente

193

contemplada na fala dos colegas. A conselheira Andréia parabeniza a todos e em

194

especial ao prof. Sandro. O conselheiro Mário Agra fala que todos os cursos são

195

importantes, mas o de Física é essencial. O professor Sandro fala que é preciso

196

fortalecer o curso de Direito. O curso de Física foi aprovado pelo governo. Possuímos
7
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197

dez professores doutores. O conselheiro Edel Guilherme concorda com a fala de

198

todos. Mas o curso de Matemática é gritante no Estado de Alagoas. O conselheiro

199

Washington fala que todos os cursos podem ser criados, contanto que sejam

200

condicionados ao concurso público. O conselheiro Lenivaldo propõe que seja criado o

201

curso de Física em 2013 e os outros retornem ao PDI para condicionamento. O

202

conselheiro Washington propõe que a partir do concurso público sejam condicionados

203

os quatro cursos. O presidente do Conselho, o professor Jairo esclarece que na lista

204

de vagas que foi entregue no Palácio foram apresentadas vagas para o curso de

205

Pedagogia em União dos Palmares, Administração em São Miguel dos Campos, de

206

Matemática em Palmeira dos Índios e Arapiraca, o de Química de Palmeira dos Índios e

207

Arapiraca, e o de Física. O presidente do Conselho, o professor Jairo pergunta se será

208

aprovado o curso em 2013 ou apenas com a realização do concurso público. O

209

conselheiro Mário Agra explica que é preciso aprovar a criação do curso de Física que

210

ainda não existe. E depois decide onde vai locar o curso. O conselheiro Wellyngton

211

expõe a necessidade de decidir agora qual o curso e quando ele irá iniciar. “E a minha

212

simpatia é pelo curso de Física.” A conselheira Rejane ressalta que se o curso for

213

aprovado para iniciar no próximo vestibular. Em termos de orçamento e de recursos não

214

tem condições. A conselheira Cristina chama atenção de que em nenhum momento viu

215

alguém se pronunciar sobre o PDI. A preocupação é de que não cometa erros. “Se nós

216

temos um curso que está dando certo, porque não investir? Como aprovar um curso se

217

não tem um PDI construído.” O conselheiro Washington fala que o PDI foi citado. O

218

presidente do Conselho, o professor Jairo faz a leitura das propostas: 1- O

219

conselheiro Lenivaldo propõe que seja criado o curso de Física e conciliado ao

220

concurso público para Maceió. 2- O conselheiro Washington a partir do concurso

221

público que sejam condicionados os quatro cursos. 3- O conselheiro Edel Guilherme

222

propõe a aprovação de Matemática e Física conciliada ao concurso público. 4– O

223

professor Odilon propõe Física e Direito conciliada ao concurso público em Maceió. A

224

proposta número um foi aprovada. O presidente deixa marcada a próxima Sessão
8
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225

Extraordinária para o dia vinte e cinco de abril do corrente ano. Nada mais havendo a

226

tratar foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Ana Claúdia Silva de Oliveira

227

Rocha, Secretária do CONSU/UNEAL, pelo presidente do CONSU/UNEAL, Prof.

228

M.Sc. Jairo José Campos da Costa e demais conselheiros

229
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232
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Prof. M.Sc. Jairo José Campos da Costa
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Presidente do CONSU
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Ana Claúdia Silva de Oliveira Rocha

238

Secretária do CONSU
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