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ATA 008.1/2010
Ao dia primeiro de dezembro de dois mil e dez, reuniu-se o Conselho
Superior Universitário, na sala dos Conselhos do Campus I da UNEAL, às 9:00h,
presidida a sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente do
Conselho. Estando presentes os Conselheiros Titulares: ANTÔNIO JOSÉ
RODRIGUES XAVIER, ANTONIO MARCOS PONTES DE MOURA, MARIA
FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, REJANE VIANA ALVES DA SILVA,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE
MELO ARAGÃO, JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES SILVA, ROSA DE LIMA
MEDEIROS NETA, MARIA BETANEA ROCHA DE OLIVEIRA, REINALDO
SOUZA, MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALMEIDA, RUI BARBOSA
AMORIM, ROBERTO CALÁBRIA GUIMARÃES, VITÓRIA RÉGIA COSTA,
WASHINGTON VIANA ALVES E RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA, e do
Suplente EDEL GUILHERME SILVA PONTES. Conforme acordado durante a
sessão de 30 de novembro, às nove horas foi feita verificação do quórum pela
secretária do CONSU, em exercício, Claudioneide Soares, e confirmada à
existência do quórum o Presidente deu início a sessão que prosseguiu com a
leitura dos pontos de pauta: 1- Processo 4104-2083/2010 – apresenta proposta
de edital para eleição da CPA/UNEAL; 2- Processo 4104-2125/2010 –
Normatização dos procedimentos de Colação de Grau; 3- Processo 41042147/2010 – Alteração do Calendário Acadêmico de 2010/2011; e 4- Discussão
sobre o PGP. Em seguida o presidente passou a prestar o seguinte Informe:
Que as inscrições para o PROCAMPO que se encerraria ontem, dia 30 de
novembro, foram prorrogadas até o dia 15 de dezembro em razão das
dificuldades que os interessados enfrentaram ao tentar se inscreverem para o
programa. O Presidente passa a introduzir a apresentação e discussão do
Processo 4104-2147/2010 – Alteração do Calendário Acadêmico de 2010/2011:
os professores Reinaldo Sousa e José Crisólogo de Sales Silva apresentam
nova proposta que ajusta as datas de atividades entre a UNEAL e a educação
básica, fixando o dia 1º de setembro para início de novo período para os
veteranos e o dia 13 de outubro para os ingressantes; na sequência o presidente
faculta a palavra aos conselheiros para discussão da matéria, após algumas
sugestões o Prof. Antonio José Rodrigues Xavier solicita que se registre em ata a
solução técnica e política para o calendário que surgiu a partir do fórum de
diretores, ao tempo em que parabeniza a todos os que participaram do
1

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 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 CONSU/UNEAL

processo, em especial os diretores de Campus: Profª Maria Helena Aragão,
diretora do Campus I; Prof. José Crisólogo, diretor do Campus II; Profª. Rosa de
Lima Medeiros Neta, diretora do Campus III; Profª. Maria Betanea, diretora do
Campus IV e do Prof. Reinaldo Souza, diretor do Campus V. O Prof. Édel
Guilherme da Silva Pontes solicita que se registre em ata a ausência do
representante do DCE, Rafael, que talvez não tenha entendido a proposta do
calendário, e menciona que os alunos têm demonstrado preocupação com a
alteração do calendário e o ligaram indagando se a universidade vai parar e se
terão férias ou não no mês de janeiro, ressalta a importância que as informações
sejam levadas aos interessados de forma coerente. Segue-se uma discussão
sobre as atividades a serem executadas durante os quinze dias do mês de
março, em que não haverá aulas para os veteranos. O Prof. Rui Barbosa de
Amorim solicita que se registre que durante os dias 28 de fevereiro a 15 de abril
acontecerão atividades acadêmicas. Após as discussões o presidente conduz a
votação e o calendário alcança aprovação por unanimidade. A sessão prossegue
com a apresentação da Discussão sobre o PGP: a matéria é apresentada pelo
presidente da sessão que esclarece os valores contratuais e as discrepâncias
observadas em comparativo com os valores apresentados na prestação de
contas realizada pela FADURPE. Durante as discussões o Prof. Marcos Pontes
de Moura pede que se registre em ata que a situação se repete em outros
programas da UNEAL, a exemplo do Programa Mulheres da Paz e afirma que
alguns gestores chegavam a guardar processos administrativos relativos aos
programas em casa. Encerrado o momento de discussões o Prof. Reinaldo
Souza propõe que o Conselho determine que seja redigido documento
proveniente do CONSU delegando poderes ao Reitor para que formalize o
contrato entre a FADURPE e a empresa auditora, que efetue o pagamento
pendente com a instituição e que solicite relatório detalhado de todas as
atividades desenvolvidas e os gastos efetuados pela FADURPE, em seguida que
convoque o Conselho para que delibere sobre as próximas providências. Após
sua defesa a proposta é posta em votação e aprovada por unanimidade. Por fim,
é acordada a data de 14 de dezembro de 2010 para a próxima sessão do
CONSU. Nada mais havendo a tratar o presidente deu por encerrada à sessão e
foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Lilly Sousa Sales, Secretária do
CONSU/UNEAL, pelo presidente do CONSU/UNEAL Reitor Prof. Jairo
Campos da Costa e demais conselheiros presentes.
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Prof. Jairo José Campos da Costa
Presidente do Consu
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