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ATA 009/2010
Aos quatorze dias do mês 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, REJANE
VIANA ALVES DA SILVA, WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA,
MARIA HELENA DE MELO ARAGÃO, ROSA DE LIMA MEDEIROS NETA,
MARIA BETANEA ROCHA DE OLIVEIRA, REINALDO SOUZA, MARIA DE
FÁTIMA GUIMARÃES ALMEIDA, RENAN ROCHA DA SILVA, ROBERTO
CALÁBRIA GUIMARÃES, MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO,
VITÓRIA RÉGIA COSTA e WASHINGTON VIANA ALVES. Conforme
convocação às nove horas foi feita verificação do quórum pela secretária do
CONSU, Lilly Sales, e constatada sua inexistência o presidente declarou
suspensa à sessão por meia hora, conforme o Regimento, passado os trinta
minutos e feita nova contagem foi confirmada a existência do quórum e o
Presidente deu início à sessão que prosseguiu com a leitura da ata de 30 de
novembro de 2010 pela secretária, sendo esta aprovada por unanimidade. A
sessão continuou com o repasse de Informes, sendo o presidente o primeiro a se
manifestar, seguidos dos conselheiros, Profª. Rejane Viana Alves, o Prof. Clébio
Correia de Araújo e do Prof. Wellyngton Chaves Monteiro. O Prof. Lúcio Luiz
Izidro da Silva faz uma menção honrosa ao Vice-Reitor, Prof. Clébio Correia de
Araújo por sua aprovação no Curso de Doutorado em Educação na
Universidade Federal de Alagoas – UFAL, e finalizando o momento de
informes o Prof. Washington Viana Alves parabeniza o Prof. Lúcio Luiz Izidro
da Silva pela aprovação na seleção de Mestrado para a Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE. Na sequência o presidente conduz a sessão com a leitura
dos pontos de pauta: 1- Apreciação da proposta de edital para eleição da
CPA/UNEAL; 2- Normatização dos procedimentos de Colação de Grau; 3Apreciação/Aprovação do Edital do Concurso Vestibular para o Curso de
Licenciatura para
Professores do Campo
–
PROCAMPO;
4Apresentação/Aprovação do Projeto de Mestrado Profissionalizante em
Educação; 5- Apresentação/Aprovação do Projeto de Pós-Graduação Lato
Sensu em Contabilidade e Planejamento Tributário do Campus IV. Em tempo,
o presidente sugere alteração na sequência dos pontos de pauta, sendo atendido
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pela plenária que acorda com as alterações, e o primeiro ponto a ser discutido
passa a ser a Apreciação/Aprovação do Edital do Concurso Vestibular para o
Curso de Licenciatura para Professores do Campo – PROCAMPO; a
apresentação da matéria fica a cargo do Prof. Antonio Barbosa Lúcio que inicia
sua fala fazendo um histórico do processo de idealização e construção do
Projeto PROCAMPO para a UNEAL e segue até a apresentação do edital nesta
sessão do CONSU, em seguida apresenta o edital por meio de data-show ao que
é acompanhado pelos conselheiros, que ao final da apresentação passam a
indagar e discutir o edital, apresentando sugestões que acatadas pelos
preponentes do edital passam a modificar alguns pontos do texto inicial, após
as modificações, o presidente conduz a votação e o edital é aprovado por
unanimidade. Por fim o Prof. Antonio Barbosa agradece ao Conselho pela
apreciação do edital e parabeniza o Presidente do Conselho e Reitor, Prof. Jairo
José Campos da Costa pelo interesse que demonstrou em dar prosseguimento
ao projeto e viabilizá-lo. O ponto seguinte é Apresentação/Aprovação do
Projeto de Mestrado Profissionalizante em Educação, que tem por relator o
Prof. Márcio Ferreira da Silva, dado o avançado da hora o Prof. Wellyngton
Chaves Monteiro sugere prorrogação da sessão por mais duas horas e a
sugestão é aprovada pela maioria. Na continuação, o presidente faculta a
palavra à plenária para esclarecimentos, após os esclarecimentos sobre a
possibilidade de reserva de vagas para os profissionais da casa, quanto à
certificação e progressão obtida com o Doutorado/Mestrado proveniente de
curso profissionalizante e quanto à remuneração dos professores da instituição
que ministrarem nos cursos de mestrado, fica acordado e entendido que no
momento de implantação do curso voltará a ser discutida a possibilidade da
reserva de vagas, que conforme entendimento majoritário das escolas
superiores e órgão fiscalizadores de ensino, os advindos de curso técnicos e
tecnológicos fazem jus ao ingresso nos cursos de mestrado e doutorado com
direito a certificação e progressão, e que os professores da instituição cumprirão
seu dever profissional como funcionários da instituição no desempenho de seu
trabalho de acordo com a carga horária contratada ao ministrarem aula nos
cursos de mestrado, deste modo não caberá qualquer remuneração extra nesses
casos. Terminadas as discussões o presidente conduziu votação do Projeto de
Mestrado Profissionalizante em Educação que obteve aprovação por
unanimidade. O ponto seguinte é Apresentação/Aprovação do Projeto de PósGraduação Lato Sensu em Contabilidade e Planejamento Tributário do
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Campus IV, que teve por relator o Prof. Márcio Ferreira da Silva, na sequência o
presidente faculta a palavra aos conselheiros para esclarecimentos e discussão,
ocorre então uma prolongada discussão acerca do modo de financiamento do
projeto, ou seja, se os alunos irão pagar mensalidade para participarem do
curso e da compatibilidade da cobrança com a natureza pública da
universidade. Nesse diapasão notando que a discussão se afastava do projeto
em apreciação o presidente interfere nas discussões para que os conselheiros se
atenham ao objeto da discussão, em razão da extensão da pauta e escassez de
tempo pede prorrogação de tempo até às quinze horas, proposta acatada pela
maioria. Encerrando as discussões o Prof. Roberto Calabria Guimarães da Silva
propõe que: considerando que a normatização institucional em vigor permite a
oferta para dos cursos de Pós-Graduação Latu Senso, e que nesse momento o
que se discute é a aprovação ou não da implantação de um curso específico que
se vote a matéria, e a discussão quanto à oferta gratuita ou paga dos cursos seja
levada a pauta do Fórum Universitário. Dando prosseguimento à sessão o
presidente conduz a votação do projeto e este alcança aprovação por maioria,
ao tempo em que os conselheiros Washington Viana Alves, Roberto Clabria
Guimarães da Silva, Wellyngton Chaves Monteiro da Silva, Antonio José
Rodrigues Xavier e Reinaldo Souza registram seus votos, o primeiro vota
contrário a oferta do curso justificando-se por discordar do ensino pago em
escola pública, e os demais que votam positivamente a oferta do curso, em
respeito à legislação interna vigente. Tendo se encerrado o tempo para a sessão
o presidente sugere o adiamento dos pontos de pauta restantes para apreciação
na próxima sessão, contando com a adesão dos conselheiros. 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 Jairo José Campos
da Costa e demais conselheiros presentes.

X

X

Lilly Sousa Sales
Secretária do CONSU

Prof. Jairo José Campos da Costa
Presidente do Consu
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CONSELHEIROS:
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