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ATA 006/2011
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, reuniu-se o Conselho
Superior Universitário, na Sala dos Conselhos, no prédio da Reitoria, da
UNEAL, às 9:00h, presidida a sessão pelo Prof. : CLÉBIO CORREIA DE
ARAÚJO, Presidente deste Conselho, em exercício. Estando presentes os
Conselheiros Titulares: REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA
FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO MARCOS PONTES DE
MOURA, MARIA HELENA DE MELO ARAGÃO, JOSÉ CRISÓLOGO DE
SALES SILVA, ROSA DE LIMA MEDEIROS NETA, MARIA BETANEA
ROCHA DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALMEIDA,
REINALDO DE SOUZA, RENAN ROCHA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS
CORREIA GOMES, ROBERTO CALABRIA GUIMARÃES DA SILVA, MARY
SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO, VITÓRIA RÉGIA COSTA, CRISTINA
MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA, WASHINGTON VIANA ALVES, POLIANA
ALMEIDA SANTOS, FÁBIO BRITO DOS SANTOS, RAFAEL CARDOSO DE
OLIVEIRA, IVAN EUCLIDES DA SILVA JR. ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS,
ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, MÁRCIA JANAÍNA LIMA DE SOUZA e
MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO. E os conselheiros suplentes: MARIA
JOSÉ BRITO, ADRIANA DE LIMA CAVALCANTE e EDEL GUILHERME
SILVA PONTES. Conforme convocação às nove horas foi feita verificação do
quórum pela secretária, Lilly Sales, e constatada sua inexistência o presidente
declarou suspensa à sessão por meia hora; conforme o regimento interno,
decorrido o tempo regimental e feita nova contagem e constatado o quórum, o
Presidente declarou aberta a sessão, com a leitura da ata de 02 de junho de 2011,
pela secretária, após alguns esclarecimentos a ata foi aprovada. Em seguida o
presidente fez a apresentação dos pontos de pauta: Proc. 4104-0611/2011Proposta de resolução para regulamentação da integralização de cursos no
âmbito da UNEAL; Proc. 4104-0795/2011-Proposta de Regimento Interno dos
Programas/Cursos de Pós-Graduação e Apresentação do Projeto do Fórum
Universitário. Apresentada a pauta o presidente abre as inscrições para
informes, o primeiro a usar a palavra é o Conselheiro Roberto Calábria que
justifica a ausência dos conselheiros Deisiane da Silva Bezerra e seu suplente
pela não liberação por parte de seus empregadores, o conselheiro aproveita sua
fala para parabenizar a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso do
italiano Cesari Battisti, no indeferimento do pedido de extradição pela Itália,
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considerando a atitude do Supremo como uma reafirmação da Supremacia do
Estado Brasileiro. Em seguida a Conselheira Andréia Vieira comunica a
realização do I Fórum dos Secretários de Curso a ocorrer no auditório do Campus I,
e a assembléia geral dos servidores às duas horas, do dia 13 de junho de 2011,
na Sala dos Conselhos. O próximo a falar é o Conselheiro Reinaldo Souza
comunica que o processo para construção da sede do Campus V encontra-se na
secretaria de infra-estrutura do Estado e fala ainda, que nos dias 15 e 16
ocorrerá o I Seminário de Artigo Científico no Campus V. A Conselheira Maria das
Graças justifica a ausência do representante discente Ray Bruno Miranda Silva
por dificuldade de transporte e relata o sucesso dos jogos internos do Campus II
ao tempo que solicita a presença da equipe de assessoria de imprensa da
instituição para cobrir e registrar o evento. A Conselheira Mary Selma de
Oliveira anuncia que no dia 11 de junho haverá reunião com os coordenadores
de cursos e comunica aos presentes a defesa do projeto de mestrado pela
professora Adriana Rocely ao tempo em que lhe parabeniza pelo feito.
Conselheiro Rafael Cardoso justifica a ausência do Conselheiro Alex Eduardo
da Silva Oliveira, anuncia também a eleição para o Centro Acadêmico de
Ciências Contábeis Campus I e da elaboração do Programa Nacional de
Educação, fala que recebeu a informação que haverá transporte disponível aos
que se interessem em participar no evento. O presidente, Prof. Clébio Araújo
justifica a ausência do representante da AMA, Prefeito Alay Correia de Amorim
e do conselheiro Prof. Ruy Barbosa Amorim. Encerrados os informes o
presidente passa à apreciação do Proc. 4104-0611/2011-Proposta de resolução
para regulamentação da integralização de cursos no âmbito da UNEAL – o
presidente faculta a palavra aos conselheiros para discussão, percebendo que
muitas falas convergiam no sentido de sugerirem alteração do Regimento Geral
da UNEAL, no que se refere ao estabelecimento de tempo para a integralização
dos cursos, e notada à ausência de quórum para tal discussão o presidente
informa que o ponto voltará à pauta da próxima sessão, para que o assunto
venha a ser discutido como quórum apropriado. O presidente passa então à
apresentação do ponto seguinte, o Proc. 4104-0795/2011-Proposta de Regimento
Interno dos Programas/Cursos de Pós-Graduação e Apresentação do Projeto
do Fórum Universitário – o próprio presidente apresenta a minuta de resolução
ao passo que os conselheiros acompanham a apresentação em data show, ao
final da leitura, a Conselheira Rosa de Lima solicita a fala para comunicar que
ao pesquisar a matéria na internet encontrou texto idêntico de origem da
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Universidade Federal de Santa Maria – UFSM/RS. Diante da afirmativa acalorase o questionamento quanto à possibilidade do documento apresentado tratarse de plágio; da necessidade da presença dos elaboradores do regimento para
defesa; e da urgência da emissão de regimento próprio da instituição para
apresentação a CAPES até o dia trinta do corrente mês. Como propostas são
apresentadas as seguintes opções: 1 – Anulação total do processo diante da
denúncia de plágio; 2- Devolução do processo a Câmara de Legislação e
Normas com comunicação da denúncia apresentada, solicitação de
esclarecimentos e possível apresentação de correção ao documento e novo
parecer da CLN. O presidente conduz então a votação que resulta em empate, e
conforme previsão regimental cabe ao presidente do CONSU, nestes casos, o
voto de minerva, e este vota pela aprovação da proposta 2, ou seja, devolução
do processo à Câmara de Legislação e Normas com comunicação da denúncia
apresentada, solicitação de esclarecimentos para possível apresentação de
correção ao documento e novo parecer. Neste ínterim, o conselheiro Melqui
Zedeque solicita a fala para prestar esclarecimentos sobre suas falas na sessão
anterior; este afirma que seus comentários foram distorcidos e maldosamente
divulgados, afirma que jamais se posicionou contra os alunos, que não usou em
momento algum a expressão “jubilamento” e seu posicionamento quanto a
integralização dos cursos refere-se a necessidade de se estabelecer um período
determinado para que o aluno conclua o curso, visando o interesse público que
as vagas ofertadas pela universidade sejam utilizadas de forma produtiva. Fala
ainda que a pessoa que espalhou tal falácia nos corredores da instituição tem
objetivos escusos e politiqueiros, que este tem grande interesse em o
descredibilizar diante da classe discente. Por fim, pede que sua fala seja
registrada em ata. Em seguida o Conselheiro Roberto Calábria também
esclarece que o que se comentou sobre a menção do nome da Profa. Waléria nas
discussões referentes às denuncias de descumprimento da deliberação do
CONSU, no caso dos alunos que tiveram seus pedidos de integralização
negados, não é verdade, pois não foram citados nomes durante sua fala na
sessão anterior, esclarece também que em momento algum disse que a Profª.
Maria de Fátima Guimarães Almeida estava contra os alunos, que entende sua
posição enquanto responsável pelo registro acadêmico onde vivencia o dilema
de obedecer a norma institucional ou adaptar-se as práticas acadêmicas.
Findados os esclarecimentos o presidente solicita aos conselheiros que primem
por um ambiente ético e respeitável, para que todos se sintam seguros que suas
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falas não serão deturpadas, ressalta a valorização da democracia e o respeito a
opinião alheia. A conselheira Profª. Maria de Fátima aproveita a oportunidade
para solicitar que diante da não resolução a respeito da regulamentação da
integralização dos cursos, e diante da ocorrência de colação de grau próxima,
em que alguns alunos apresentam os problemas de terem terminado o curso
além do tempo permitido no Regimento Geral, que o conselho a avalize a
autorizar as colações, diante disto o presidente e Reitor, em exercício, se
compromete a autorizar as colações e se responsabilizar pelas implicações
futuras. Na sequência o presidente e também membro da comissão
organizadora apresenta o Projeto para Realização do Fórum Universitário,
inicialmente apresenta a programação do evento e diante de algumas sugestões
de alteração e acréscimo o presidente conduz as propostas para votação e é
aprovada a inclusão de programação noturna e a ocorrência de mesas
redondas. Em seguida, os conselheiros passam a debater quanto à forma de
participação e ao número de participantes deliberativos, são apresentadas
diversas propostas e os conselheiros, por fim, tomam as seguintes decisões: 1)
que com antecedência mínima de 30(trinta) dias em cada Campus sejam
realizados, sob organização dos respectivos Diretores, amplos debates com toda
a comunidade acadêmica e destes sairão as propostas e demandas a serem
apresentadas à Comissão Organizadora do Fórum Geral, em forma de relatório;
2) serão eleitos, entre seus pares, delegados na seguinte proporção: 2(dois)
docentes para cada curso do Campus de origem; 2(dois) discentes para cada
curso do Campus de origem e 2(dois) Técnico-Administrativos a cada curso do
Campus de Origem, 2(dois) representantes do Técnicos da Reitoria; e que todos
os Conselheiros Titulares serão delegados natos. 3) Que os delegados têm poder
de fala e voto e os ouvintes somente à fala mediante permissão da mesa.
Encerradas às discussões neste ponto, o presidente passa a comunicar a
necessidade de reestruturação das Câmaras do CONSU/UNEAL, ressaltando a
imprescindibilidade das câmaras para a tramitação dos processos no Conselho,
e passa a proceder a escolha dos novos componentes, que após aprovação da
plenária passa a incluir, na Câmara de Legislação e Normas: Poliana Almeida
Santos e Andréia Vieira dos Reis; na Câmara de Planejamento Administração e
Finanças: Melqui Zedeque Lopes Ribeiro e Ivan Euclides da Silva Júnior; na
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. José Crisólogo de Sales Silva e
Fábio Brito dos Santos e na Câmara de Graduação e Extensão: Profª. Vitória
Régia Costa. Em seguida, o Conselheiro Roberto Calábria solicita a fala e
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apresenta proposta de Moção de Apoio aos Bombeiros Militares presos em
Alagoas e no Rio de Janeiro, enquanto atuavam em defesa de seus direitos. A
proposta é posta em votação pelo presidente e alcança aprovação por
unanimidade. Em virtude do não esgotamento da pauta e da urgência na
apreciação da Proposta de Regimento Geral para as Pós-Graduações e de
Regulamentação para a integralização dos cursos, o presidente deixa marcada
sessão extraordinária para o próximo dia 22(vinte e dois) do corrente mês. Nada
mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Lilly Sales,
Secretária do CONSU/UNEAL, pelo presidente do CONSU/UNEAL, Prof. Ms.
Clébio Correia de Araújo e demais conselheiros presentes.

X

X

Lilly Sousa Sales
Secretária do CONSU

Prof.Ms. Clébio Correia de Araújo
Presidente do Consu, em exercício

CONSELHEIROS:
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