ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
CONSELHO SUPERIOR - CONSU

RELATÓRIO DAS DELIBERAÇÕES ACERCA DO III FORUNIVER
DECISÕES DO CONSELHO SUPERIOR ACERCA DAS PROPOSTAS
ORIUNDAS DO III FÓRUM UNIVERSITÁRIO, REALIZADO ENTRE 13 E 15
DE SETEMBRO DE 2011.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR da Universidade Estadual de
Alagoas – CONSU/UNEAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO as deliberações tomadas nas sessões de 25/04/2012, 05/06/2013,
26/06/2013 e 08/08/2013, a partir das propostas contidas no Relatório Final do III
Fórum Universitário, realizado entre os dias 13 e 15 de setembro de 2011, no Auditório
Dona Bezinha, no Campus I - Arapiraca, e que teve como tema, “Todos Juntos
Construindo uma Nova UNEAL”;
CONSIDERANDO a necessidade de divulgar, de forma sistematizada, os resultados de
todas as deliberações ocorridas nessas sessões que trataram das propostas oriundas do
III Fórum Universitário;
DIVULGA as decisões do Conselho Superior com relação às 20 Propostas da Mesa 01,
que tratou do eixo “Gestão democrática no Ensino Superior”:
PROPOSTA 01: Encaminhar ao CONSU proposta de alteração do Estatuto e
Regimento da UNEAL para que seja reafirmada a autonomia didático-científica
administrativa, patrimonial e financeira e a defesa da gratuidade do ensino
democrático, laico e de qualidade para todos.
SESSÃO: Extraordinária de 25 de abril de 2012.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, apenas a inclusão, no Regimento
Geral da Uneal, da expressão “ensino laico e autonomia financeira”, uma vez
que se entendeu que o restante encontra-se contemplado no atual regimento.
PROPOSTA 02: Construir um abaixo-assinado no qual a comunidade acadêmica
exija dos poderes constituídos a autonomia financeira e os recursos necessários
para toda a infraestrutura para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
SESSÃO: Extraordinária de 25 de abril de 2012.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por maioria, com a redação “Construir um abaixoassinado no qual a comunidade acadêmica exija dos poderes constituídos a
autonomia financeira e os recursos necessários para toda a infraestrutura para as
atividades de ensino, pesquisa e extensão. E gestão de pessoal através de
percentual específico para instituição no orçamento estadual”.
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PROPOSTA 03: Manter eleições diretas e secretas por meio de voto universal
dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo para Reitor e ViceReitor, com mandato de quatro anos, permitida uma recondução subsequente.
SESSÃO: Extraordinária de 25 de abril de 2012.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, a manutenção da recondução do
Reitor e Vice-Reitor; após as discussões acerca da proposta de voto universal,
verificou-se que não houve quórum para a votação, sendo retirado da pauta.
PROPOSTA 04: Solicitar à PRODHU e à PROPEP a elaboração de uma
proposta a ser encaminhada ao CONSU objetivando a instituição de uma política
de qualificação, formação continuada e assistência para docentes e técnicoadministrativos.
SESSÃO: Extraordinária de 25 de abril de 2012.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por maioria.
PROPOSTA 05: Encaminhar aos Poderes constituídos abaixo-assinado exigindo
a realização de concurso público para professores e técnico-administrativos
efetivos, nomeação de 50% a mais do total de vagas ofertadas no último edital do
concurso para técnico-administrativos, e aprovação do PCC.
SESSÃO: Extraordinária de 25 de abril de 2012.
DELIBERAÇÃO: reprovada, por maioria.
PROPOSTA 06: Solicitar ao Governo do Estado a implantação de Dedicação
Exclusiva no PCC, obrigatoriamente para os que ingressarem no quadro após a
instituição da medida, e será opcional para os atuais professores.
SESSÃO: Extraordinária de 25 de abril de 2012.
DELIBERAÇÃO: considerando-se que o tema já fora solicitado ao Governo do
Estado, a proposta foi retirada da discussão, sendo aprovada, por maioria, a
proposta de um Conselheiro onde “Fica estabelecido que no âmbito da UNEAL
exista a dedicação exclusiva”.
PROPOSTA 07: Solicitar que o CONSU estabeleça as diretrizes de avaliação
tendo por referência os padrões mínimos de qualidade, que contemple
integralmente os eixos de produção acadêmica dentro do ensino, extensão e
pesquisa, tendo por base um modelo desenvolvido com a participação de toda
comunidade acadêmica, fortalecendo a cultura de avaliação participativa mediante
a institucionalização dos Fóruns internos como parte do processo de autoavaliação
da universidade.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta suprimida.
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PROPOSTA 08: Solicitar ao CONSU a extinção do assento para Pró-Reitores na
condição de conselheiros natos e substituição dessas vagas por professores eleitos
nos seus respectivos Campi.
SESSÃO: Extraordinária de 25 de abril de 2012.
DELIBERAÇÃO: proposta suprimida, por maioria.
PROPOSTA 09: Solicitar ao Governo do Estado a criação de função gratificada
para secretários de curso.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta aprovada, por unanimidade.
PROPOSTA 10: Instituir regra universal para eleição de Diretores de Campus e
Coordenadores de Curso, ou seja, que os votos de docentes, discentes e servidores
tenham igual peso.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta retirada por já ter sido discutida quando deliberado o
assunto na Proposta 03 da Mesa 01.
PROPOSTA 11: Ofertar todos os cursos em no mínimo dois turnos, sendo um
deles o noturno, de acordo com a decisão dos colegiados, e com o aumento do
número de vagas de alunos por turma para 50.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por maioria, com a redação “Solicitar ao governo
do Estado a ampliação da oferta de cursos nos 3 turnos com condições adequadas
de funcionamento”.
PROPOSTA 12: Definir vagas para coordenação e vice-coordenação dos cursos
de Letras, proporcionalmente ao número de habilitações.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 13: Destinar um secretário e um assistente para cada curso de
graduação.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “Solicitar ao
governo do Estado a realização do concurso público para provimento do cargo de
secretário de curso”.
PROPOSTA 14: Publicar um livro que aborde a história real da composição da
universidade através de ilustrações, fotografias e nas formas falada e comentada.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
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DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “Fomentar a
publicação de um livro que registre a história da UNEAL”.
PROPOSTA 15: Criar auxílio-alimentação e vale-transporte para os técnicoadministrativos.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “Solicitar a
implementação de auxílio-alimentação e auxílio-transporte para os servidores”.
PROPOSTA 16: Inserir nos regimentos próprios a previsão de vagas destinadas à

representação dos servidores técnico-administrativos da Reitoria no CONSU.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta suprimida por já estar contemplada na Resolução n.º
002/2012-CONSU, de 20 de março de 2012.
PROPOSTA 17: Criar um prêmio de reconhecimento aos alunos.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida por já estar prevista no artigo 160 do Regimento
Geral da Uneal.
PROPOSTA 18: Estabelecer convênios e parcerias com planos de saúde
destinados aos servidores da UNEAL.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “Estabelecer
convênios e parcerias com planos de saúde destinados aos servidores da UNEAL
custeado pelo Governo do Estado”.
PROPOSTA 19: Informatizar todos os campi da UNEAL, com a criação de um
banco de dados e implantação de uma rede de servidores dedicados.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 20: Expandir a rede de Internet para toda Universidade.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.

DIVULGA as decisões do Conselho Superior com relação às 09 Propostas da Mesa 02,
que tratou do eixo “A UNEAL no contexto do Ensino Superior de Alagoas”:
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PROPOSTA 01: Que seja priorizada nas ações desenvolvidas pela UNEAL a sua
função social ante as desigualdades sociais e combate à pobreza e à miséria;
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “Que seja
priorizada nas ações desenvolvidas pela UNEAL a sua função social ante as
desigualdades sociais”.
PROPOSTA 02: Criação de comissão de articulação política institucional da
universidade.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 03: Divulgar os horários de atendimento dos coordenadores de
curso para atendimento ao discente.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por maioria.
PROPOSTA 04: Criação de sistema acadêmico informatizado.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta retirada por já estar sendo atendida; aguardando
conclusão da licitação pela CPL.
PROPOSTA 05: 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.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade.
PROPOSTA 06: Incluir um artigo no Regimento da UNEAL que considere as
atividades de participação em conselhos/colegiados como carga horária
complementar para os alunos.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, sendo de responsabilidade da
PROGRAD a elaboração de uma proposta de resolução a ser encaminhada para o
CONSU.
PROPOSTA 07: 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.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
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DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “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”.
PROPOSTA 08: Criação de instância de debates das representações externas da
Universidade.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 09: Realização de evento anual pautado na formação profissional de
graduandos e orientação de vestibulandos para a escolha do curso de graduação.
SESSÃO: Ordinária de 5 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade.

DIVULGA as decisões do Conselho Superior com relação às 03 Propostas da Mesa 03,
que tratou do eixo “A UNEAL no contexto do Ensino Superior de Alagoas”:
PROPOSTA 01: Ampliar ações de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNEAL em
cidades onde não há unidades.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 02: Exigir do Governo do Estado liberação de verba de capital para
construção de residências e restaurantes universitários nos campi da UNEAL.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 03: Estimular a ampliação e criação de novos cursos em todos os
Campi da UNEAL.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: proposta suprimida, por unanimidade.

DIVULGA as decisões do Conselho Superior com relação às 04 Propostas da Mesa 04,
que tratou do eixo “Políticas para Sustentabilidade das IES no Estado de Alagoas”:
PROPOSTA 01: Encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei
determinando percentual financeiro para a UNEAL.
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SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “Finalizar e
encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei determinando
percentual financeiro para a UNEAL”.
PROPOSTA 02: Criar um Fórum permanente entre a UNEAL e a UNCISAL
para discussão e elaboração de propostas de políticas de desenvolvimento e
sustentabilidade para as IES públicas do Estado.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade, com a redação “Criar um grupo
de trabalho permanente entre a UNEAL e a UNCISAL para discussão e
elaboração de propostas de políticas de desenvolvimento e sustentabilidade para
as IES públicas do Estado”.
PROPOSTA 03: Construir um projeto amplo de gestão democrática com o
CONSU para acompanhar e discutir em fóruns anuais.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 04: Criar um Campus em Maceió, com a ampliação dos cursos na
capital.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade, uma vez que o Campus VI já
existe através da Resolução n.º 003/2012-CONSU, de 20 de março de 2012.

DIVULGA as decisões do Conselho Superior com relação às 09 Propostas da Mesa 05,
que tratou do eixo “As condições para o fortalecimento da Pesquisa e Extensão na
UNEAL”:
PROPOSTA 01: Criar um núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em cada
Campus da UNEAL, com representação docente, discente e técnicoadministrativo.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por maioria.
PROPOSTA 02: Solicitar ao CONSU estudo acerca da possibilidade de a
UNEAL reconhecer diplomas de mestrado e doutorado oriundos do MERCOSUL.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
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DELIBERAÇÃO: aprovada, por maioria, com a redação “Solicitar ao CONSU
estudo acerca da possibilidade de a UNEAL reconhecer diplomas de graduação e
admitir títulos de mestrado e doutorado oriundos do MERCOSUL”.
PROPOSTA 03: Propor à FAPEAL uma modalidade de bolsa para os professores
e servidores técnico-administrativos que não se afastarem de suas atividades
acadêmicas na UNEAL enquanto cursam mestrado ou doutorado em IES no
Brasil ou no exterior.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por maioria, com a redação “Propor à FAPEAL a
prioridade da concessão de bolsas para os professores e servidores técnicoadministrativos que não se afastarem de suas atividades acadêmicas na UNEAL
enquanto cursam mestrado ou doutorado em IES no Brasil ou no exterior”.
PROPOSTA 04: Tornar obrigatória a seleção de alunos, com publicização dos
critérios, para participação nos núcleos de estudo e pesquisa.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 05: Criar revista eletrônica institucional para publicação de artigos
ou espaço com este fim no site da instituição.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade.
PROPOSTA 06: Produzir documento reivindicando aumento de fomento para
pesquisa na FAPEAL (aumento na porcentagem do PIB repassado) e aumento de
cotas pesquisa da UNEAL.
SESSÃO: Extraordinária de 26 de junho de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 07: Produzir documento para ABRUEM, reivindicando a
formalização de pedido por parte daquela instituição direcionado aos órgãos de
fomento do governo federal a fim de que os editais de pesquisa e extensão
ofereçam tratamento igualitário a todas as IES públicas.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
PROPOSTA 08: Que sejam estabelecidos critérios mais rígidos para a seleção e
mecanismos de acompanhamento das atividades dos professores substitutos.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
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PROPOSTA 09: Lançar editais de pesquisa e extensão que contemplem a
participação dos servidores nos projetos submetidos, inclusive via FAPEAL.
SESSÃO: Ordinária de 8 de agosto de 2013.
DELIBERAÇÃO: suprimida, por unanimidade.
Sala das Sessões do Conselho Superior da Universidade Estadual de Alagoas,
em 16 de janeiro de 2014.
Prof. Jairo José Campos da Costa
Presidente do CONSU/UNEAL
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