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ATA 008/2010
Aos trinta dias do mês de novembro 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, RENAN
ROCHA DA SILVA, RUI BARBOSA AMORIM, ROBERTO CALÁBRIA
GUIMARÃES, MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO, VITÓRIA RÉGIA
COSTA, WASHINGTON VIANA ALVES E RAFAEL CARDOSO DE
OLIVEIRA, e do Suplente EDEL GUILHERME SILVA PONTES. 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
setembro de 2010 pela secretária, sendo aprovada por unanimidade. A sessão
continuou com o repasse de Informes sendo o presidente o primeiro a se
manifestar com os seguintes: 1 – Relata os procedimentos adotados desde sua
posse em 14 de outubro e como tem priorizado a apreciação e atendimento dos
processos que lhe chegam, fala que no próximo ano é que de fato sua
administração começará com toda eficácia, com novo orçamento. 2- discorre
sobre as informações e orientações que obteve em reunião com os controladores
que fizeram os levantamentos dos gastos da gestão passada. 3 – Fala sobre os
problemas de falta de planejamento nos gastos com o Projeto Mulheres da Paz e
dos problemas que isso tem acarretado com relação à prestação de contas; 4Comunica que o PROLIND teve de fato suas atividades iniciadas recentemente
e que, no entanto o convenio já venceu, mas fala que em sua ida à Brasília
conseguiu que ao menos os recursos já empenhados sejam pagos e aguada a
possibilidade de prorrogação do convenio. 5- Faz um relatório de sua viagem à
Brasília, onde conseguiu o “desengavetamento” do PROCAMPO com a
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confirmação de que já poderia haver seleção, as inscrições serão realizadas até
hoje no site da Plataforma Freire; Que conseguiu levantar algumas emendas
parlamentares para construção do prédio do Campus I; Que visitou o
Ministério da Cultura; que durante o Fórum da Abruem teve oportunidade de
manter contato com Reitores de diversas universidades e as discussões sobre
mobilidade acadêmica no evento foram de elevado valor, onde as trocas de
experiências serviram de grande fonte de apoio e renovação de idéias a serem
aplicadas em sua gestão; 6- Socializa a reunião para a qual foi convidado pela
UNCISAL onde lhe fora apresentado o projeto de reestruturação da Fundação
de Amparo à Pesquisa daquela instituição com o escopo de vir a servir aos
interesses das duas universidades estaduais de Alagoas, ou seja, a UNEAL e a
UNCISAL, fala que na oportunidade ressaltou a divergência política entre as
instituições, mas trouxe a discussão para a comunidade uma vez que é de seu
conhecimento a dificuldade que a UNEAL tem tido em gerir os recursos
provenientes dos cursos de Pós-Graduação; 7- Discorre sobre a realização da
prestação de contas feita pela FADURPE gestora dos recursos do PGP, aponta
os problemas e lacunas encontradas, porém afirma que recebeu dos gestores da
fundação a garantia de devolução dos valores em aberto ao programa. 8Comunica o financiamento dos projetos de pesquisas atendidos pelo edital
lançado pela PROEXT e PROPEP 9- Comunica o financiamento do primeiro
Festival de Cultura da UNEAL, organizado pelo DCE e orçado em 12(doze) mil
reais; 10- Anuncia que em parceria com a PRODHU está convocando uma
reunião que se dividirá em três momentos, no dia 13 (treze) de dezembro, com a
pauta: discussão com os professores da casa que possuem carga horária na
educação básica e têm interesse em transferi-las para a UNEAL, convite aos
professores que fizeram mestrado no exterior e ainda não validaram seus
diplomas para que o façam com o apoio da universidade e conversa com os
professores que pretendem solicitar aumento de carga horária para abertura de
processo coletivo. 11- Informa que o mestrado em educação está em
andamento; 12- Informa da solicitação quanto à doação do antigo Liceu
Alagoano à UNEAL para instalação do Curso de Administração Pública em
Maceió; 13- Anuncia a aquisição de emenda no valor de 100.000 (cem mil) reais
para a biblioteca do Curso de Administração Pública; 14- Fala da doação da
Prefeitura de Arapiraca de terreno nas imediações do Lago da Perucaba para
construção do Campus I da UNEAL; 15- Relata reunião com o reitor da
Universidade de Assunção – Paraguai, onde trataram da possibilidade de
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parceria e intercâmbio para Cursos de Mestrado e Doutorado; 16- Relata
algumas melhorias feitas no Campus I e no prédio da Reitoria, como a reforma
dos banheiros dos funcionários e professores e a revitalização dos jardins; 17Convida a todos para a confraternização de fim de ano, que também será uma
homenagem aos 40 anos da UNEAL, no dia 15 de dezembro. 18- Informa que
fora assinado o jornal Folha de São Paulo para as bibliotecas dos cinco Campi da
instituição; 19- Anuncia que para a reunião marcada com o governador levará
somente dois pontos de pauta: a imperiosa necessidade de concurso para
professor e aumento do salário dos servidores; 20- Informa que infelizmente a
UNEAL encontra-se descredenciada para ofertar educação à distância em
virtude de não ter alcançado a nota mínima exigida na avaliação das
instituições de ensino superior. O presidente encerra seus informes e faculta a
palavra aos conselheiros. A Profª Rosa de Lima presta informações sobre o
funcionamento deficiente da biblioteca do Campus III em razão daquele não
contar com bibliotecário. O Prof. Washington Viana comunica que no dia 24
deste mês houve uma reunião com os professores para reorganização do
sindicato dos mesmos, onde saiu a convocação de uma Assembléia Geral para o
dia 02 de dezembro para formação da Comissão que conduzirá a eleição do
sindicato dos professores da UNEAL. O Prof. Antonio José Rodrigues relata as
ações realizadas pela PROGRAD desde sua posse como Pró-Reitor: 1 –
conclusão do processo de seleção para professor substituto; 2- Concurso para o
CELE; 3- Processo de formação dos gerentes das Pró-Reitorias da universidade
realizado em Belo Horizonte-MG; 4- Reunião de planejamento com os Diretores
de Campus e Coordenadores de Curso, reunião para discutir o Fórum de Estágio
Supervisionado e eleição da nova diretoria; 5- Elaboração de proposta de
resolução para normatização das Colações de Grau; 6- Elaboração de proposta
de modificação do Calendário Acadêmico 2010/2011 e por fim, parabeniza o
Prof. Clébio Correia, Vice-Reitor, pela organização da Semana da Consciência
Negra na UNEAL que esse ano se estendeu também ao PGP. A Profª Maria
Francisca Oliveira faz uma menção honrosa ao Reitor devido a sua postura a
qual lhe tem surpreendido no que tange a direção e organização dos trabalhos;
Relata a possibilidade da UNEAL passar a ter acesso aos periódicos da CAPES e
em parceria com a FAPEAL manter uma sala de computação com acesso aos
periódicos. A Profª Maria Betanea Rocha informa que nos dias 22 a 27 de
novembro ocorreu o V EPIEL no Campus IV em comemoração aos 10(dez) anos
do Curso de Letras, onde foram recebidos diversos professores de outros
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estados que palestraram sobre suas respectivas áreas ao tempo em que agradece
a colaboração da reitoria. A próxima a prestar informes é a Profª. Mary Selma
de Oliveira, que parabeniza a equipe gestora em nome do Reitor, Prof. Jairo
José Campos da Costa e sem seguida fala do andamento do PROLIND. Em
seguida o Prof. Roberto Calábria discorre sobre a importância da eleição
sindical ressaltando o relacionamento difícil com o atual governo e sugere uma
moção de apoio à Força Nacional em ação no estado do Rio de Janeiro. O Prof.
Wellyngton Chaves presta informações das atividades desenvolvidas pela
PRODHU em sua gestão: 1- Implantação do SIBI – Sistema de Bibliotecas; 2- Em
breve deverá acontecer a nomeação de mais quarenta e cinco servidores
concursados; 3- Reunião entre o NUTEC, ASCOM e o ITEC para hospedagem e
manutenção do site da UNEAL no sistema do estado; 4- a emissão de Portaria
determinando o prazo para entrega de cadernetas e o acesso dos alunos às
mesmas. Por sua vez, a Profª. Rejane Viana Alves presta esclarecimentos sobre
a prestação de contas do PGP e a realização da auditoria; fala da reabertura de
prazo para a prestação de contas com pagamentos; comenta a instituição das
Comissões permanente de vestibular e Comissão Permanente de Licitação e
ressalta a relevância destas. O Prof. Reinaldo Souza presta homenagens ao
Reitor e sua equipe pela forma que as políticas estão sendo conduzidas, fala do
Curso de Extensão agradece o apoio recebido da reitoria para organização da III
Semana da Consciência Negra no município de União dos Palmares ao tempo
em que alerta para a provável perda de técnicos após a realização do concurso
para cargos técnicos para a Universidade Federal de Alagoas, em razão dos
baixos salários pagos aos servidores da UNEAL. O Prof. Antonio Marcos
Pontes menciona a necessidade de se realizar um convenio com o IFAM para
que a universidade possa adquirir o direito de manter sob sua tutela os
patrimônios históricos e arqueológicos encontrados por seus pesquisadores,
menciona anterior experiência de desentendimento entre a UNEAL e a UFAL
em relação à realização de pesquisas em áreas históricas e sugere como meio de
facilitar à resolução das questões a contratação de arqueólogo como professor
visitante; em seguida fala da realização do I Seminário de Integração
promovido pela PROEXT e que conta com 28 mini-cursos inscritos; relata sua
participação no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão e em um
Congresso na cidade de São Luiz – MA, neste ultimo pode levantar informações
com outros Pró-reitores da possibilidade de convênio para doutorado por meio
de recursos da CAPES. O Prof. Antonio José Rodrigues menciona o II Fórum
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de Estágio Supervisionado realizado no Campus IV no dia dezenove de
novembro. O Prof. Renan Rocha parabeniza o Reitor por suas realizações e
postura adotada e demonstra-se favorável a continuidade do convênio com a
UFAL para oferta de mestrado e doutorado aos professores da UNEAL,
menciona ainda sua indignação diante dos baixos salários pagos aos servidores
técnico-administrativos da UNEAL. O Prof. Washington Viana ressalta a
realização das Semanas de Geografia do Campus I, de Biologia do Campus I, de
Química e de Contábeis também do Campus I. A Profª. Mª de Fátima
Guimarães fala dos problemas encarados pelo Registro Acadêmico em razão da
falta de informações repassadas pelos Campi. O Prof. Renan Rocha volta a falar
e pede a realização de convênio com prefeitura municipal de Arapiraca para
que os alunos possam estagiar no órgão. A Profª. Maria Helena Aragão
parabeniza o Reitor e sua equipe gestora e se congratula com os demais
conselheiros uma vez que essa é a primeira sessão em que participa na condição
de conselheira. O representante do DCE, discente Rafael Cardoso saúda o
reitor e relata a realização do I Festival de Cultura da UNEAL – FUCA, fala do
encerramento da atual gestão do DCE e denuncia que tem acontecido de alunos
serem impedidos de assistir aula de roupa curta e de estarem sendo ministradas
aulas no estacionamento da universidade, em seguida faz um breve relatório
das realizações da atual direção do DCE. A Profª. Rosa de Lima solicita a fala
da funcionária e aluna da instituição, Andréia, que após aprovação dos
conselheiros parabeniza a gestão pela atenção dada ao problema ocasionado
pelo grande atraso na entrega de cadernetas, que ela como secretária de curso
conhece bem, e pela criação da Comissão Permanente de Vestibular que espera
também atente para que não se repitam os problemas do certame passado.
Encerrando os informes o Presidente parabeniza o Prof. Márcio Ferreira pelo
recebimento da comenda Sílvio Viana e fala sobre a participação da UNEAL no
Projeto Justiça Cidadã que selecionará e formará trinta agentes de justiça no
bairro do Vergel do Lago em Maceió. Terminado o momento de informes o
presidente conduz a sessão com a leitura dos pontos de pauta: 1- Posse dos PróReitores como membros do CONSU/UNEAL; 2-Processo 4104-2070/2010 –
solicita autorização para inscrição da UNEAL no PEC-G; 3- Processo 41042097/2010 – Apresenta proposta de edital para deflagração do processo
eleitoral para composição do CONSU/2010; 4- Processo 4104-2071/2010 –
solicita disponibilidade de ajuda de custo aos conselheiros que se deslocam
para participar das sessões do CONSU/UNEAL; 5- Processos 4104-0066/2009,
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1101-4433/08 – Tratam de criação de Campus da UNEAL na cidade de Delmiro
Gouveia-AL; 6- Processo 4104-0936/2010 – solicita instalação de Comissão
especial para criação do Comitê de Ética em pesquisa; 7- Processo 41042086/2010 - solicita deflagração de processo eleitoral para escolha dos
diretores de Campus da UNEAL; 8- Processo 4104-2083/2010 – apresenta
proposta de edital para eleição da CPA/UNEAL; 9- Processo 4104-2101/2010 –
Apreciação de Portaria Ad Referendum 274/2010; 10- Processo 4104-2039/2010
– Cessão de posse em regime de comodato de área do Campus III para
instalação de um quiosque digital, em convenio com a Secretaria de Ciência e
Tecnologia; 11- Processo 4104-2125/2010 – Normatização dos procedimentos
de Colação de Grau; 12-Processo 4104-2147/2010 – Alteração do Calendário
Acadêmico de 2010/2011; 13-Reestruturação das Câmaras do CONSU/UNEAL;
14- Apresentação de Calendário para as sessões Ordinárias do
CONSU/UNEAL. E sugere o acréscimo de pauta: Discussão sobre o PGP que
alcança a adesão dos conselheiros e se inclui na pauta como o ponto nº 15. Em
seguida o presidente passou a condução da posse dos novos conselheiros,
ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES XAVIER, ANTONIO MARCOS PONTES DE
MOURA, MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, REJANE VIANA ALVES
DA SILVA, MARIA HELENA DE MELO ARAGAO e WELLYNGTON
CHAVES MONTEIRO DA SILVA que após assinatura do presidente e da
secretária do CONSU, assinaram seus termos de posse demonstrando
publicamente estarem de acordo e cumprir com suas obrigações de membros
do Conselho Superior Universitário da UNEAL. Em seguida o presidente
apresenta o Processo 4104-2070/2010 – solicita autorização para inscrição da
UNEAL no PEC-G - explicando do que se trata o programa e sua relevância,
para prestar esclarecimentos o Prof. Jairo José Campos passa a presidência ao
Vice-Reitor, Prof. Clébio Correia de Araújo, e seguem-se as discussões até que
os conselheiros chegam ao consenso de aceitar a implantação do convênio e que
a oferta de vagas dos cursos seja de 5% além das vagas ofertadas no vestibular
para todos os cursos da instituição, por tempo indeterminado. Apreciação do
Processo 4104-2097/2010 – proposta de edital para deflagração do processo
eleitoral para composição do CONSU/2010, o presidente lê o pedido de
afastamento da Comissão enviado pela Profª. Ângela Maria e menciona a vaga
deixada pela Profª. Wilma Nóbrega, ex Pró-Reitora, e fomenta a indicação de
nova composição da Comissão de Eleição para o CONSU, citada a necessidade
regimental de participação do Secretário Geral do CONSU na Comissão, uma
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vez que este será o responsável pela coordenação da eleição de representantes
discentes, a secretária Lilly Sales torna-se membro nato da Comissão e são
indicados os nomes do Prof. Renan Rocha e Wellyngton Chaves Monteiro, além
de manterem-se os nomes do representante dos Discentes, Dionísio Josino de
Oliveira; representante dos Servidores Técnico-Administrativo, Sérgio Rogério
Oliveira da Silva e do representante do Grupo Gestor: José Crisólogo de Sales
Silva. Na sequência o presidente fez a apresentação da proposta de edital para
eleição complementar para o CONSU/UNEAL, acompanhada a leitura pelos
conselheiros por meio de apresentação em data-show, procedendo-se após a
leitura de cada artigo as discussões, alterações e aprovação, até que se chegou a
um texto final aprovado por unanimidade, definindo-se como data para
inscrições: de 06.12.2010 a 26.01.2011; divulgação das inscrições homologadas:
28.01.2011; e a eleição marcada para o dia 16 de fevereiro de 2011. Em relação
às vagas, obedecendo a indicação do Art. 07 do Regimento Geral da UNEAL,
serão ofertadas 1(uma) vaga para representante discente a cada 03 cursos por
Campus e 1(uma) vaga para os Campi com menos de 03 cursos, para
representação docente somente será ofertada uma vaga para o Campus V, que
não obteve candidato na ultima eleição, uma vaga para cada Campus em
representação aos servidores Técnico-Administrativos e 1(uma) vaga para
representante de cada nível de carreira de Professor da UNEAL. Na discussão
para distribuição das vagas levantou-se a situação do Campus II que como
representante docente tem o Prof. Carlindo de Lira, mas que está
temporariamente lotado no Campus I e ficou decidido que somente restará
uma vaga para essa representação se até a publicação do edital o Prof.
Carlindo de Lira apresentar pedido de renúncia. Decidiu-se que um extrato
do edital deverá ser publicado no DOE e o edital na íntegra estará disponível
no site da instituição e que a Comissão Geral designada em cinco dias úteis
baixará Instruções Normativas para as eleições em comento. O ponto seguinte
é o Processo 4104-2071/2010 – Disponibilização de ajuda de custo aos
conselheiros para participação nas sessões do CONSU – após a apresentação o
presidente passa a palavra à plenária para discussão e esclarecimentos,
discutem a forma da ajuda e os que poderão ser beneficiados, neste ínterim
apresenta-se a dúvida quanto aos representantes docentes que representam o
Campus em que se realiza a sessão, porém residem em outra cidade; o caso dos
representantes discentes na mesma situação; dos professores lotados no Campus
I que dão aula em Arapiraca, mas moram em Maceió onde há uma extensão do
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Campus I e se há um limite de distancia a ser respeitado na disponibilização de
ajuda de custo. Diante da celeuma e acatando sugestão do Presidente os
conselheiros resolvem solicitar um parecer do CJUR para o esclarecimento das
questões citadas. Passam a apresentação do Processo nº 4104-0066/2010 –
Criação do Campus de Delmiro Gouveia – o Presidente apresenta o processo e
faz saber que este nasceu de uma demanda da Assembléia Legislativa do
Estado e encaminhada à UNEAL pelo governador, lê o parecer desfavorável
emitido pela Câmara de Graduação e Extensão - CGE do CONSU e em seguida
faculta a palavra aos conselheiros que discutem a viabilidade operacional e
financeira da criação do Campus em tela,
discorrem sobre as atuais
dificuldades de funcionamento da instituição diante da precariedade de
recursos financeiros, estruturais e humanos e falam da necessidade e demanda
da cidade, do interesse político em resolver os problemas que no momento
afastam a possibilidade da criação do Campus e resolvem, por maioria, pela
rejeição do parecer s/n de 07 de agosto de 2009 da CGE, aprovando assim a
criação do Campus e encaminhando um ofício ao Governador informando da
aprovação do projeto condicionada a realização de concurso público para
professor e funcionários e viabilização das condições infra-estruturais
necessárias ao funcionamento do Campus na cidade de Delmiro Gouveia e da
necessidade de providências a serem tomadas pelo governo para viabilizar a
empreitada. Após isso é apresentado o Processo 4104-0936/2010 – solicita
instalação de Comissão especial para criação do Comitê de Ética em pesquisa
– o conselho decide indicar os nomes da Profª. Maria Francisca Oliveira Santos;
Prof. Márcio Ferreira da Silva; Prof. Wellyngton Chaves Monteiro da Silva, Prof.
Renan Rocha da Silva e da Profª. Aldenir Feitosa dos Santos para composição
da Comissão que elaborará o Regimento do Comitê em Ética e Pesquisa da
UNEAL. O próximo ponto em discussão é o Processo 4104-2086/2010 - solicita
deflagração de processo eleitoral para escolha dos diretores de Campus da
UNEAL – o conselho resolve indicar os nomes da Representante dos Docentes:
Profª. Mary Selma de Oliveira Ramalho; Representante dos Discentes: José
Batista dos Santos e como Representante dos Servidores TécnicoAdministrativo: Leandro Carvalho Souto para a composição da Comissão Geral
que Coordenará o processo eleitoral para escolha dos Diretores de Campus da
UNEAL. Considerando o adiantado da hora e a complexidade do assunto o
Processo 4104-2083/2010 – Edital para eleição da CPA - foi retirado da
discussão do dia e a ordem da pauta alterada privilegiando-se os temas menos
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polêmicos, o presidente passa a apresentação do Processo 4104-2101/2010 –
Apreciação de Portaria Ad Referendum 274/2010 – O presidente expõe a
situação que o levou a emissão de Portaria Ad Referendum conforme orientação
do CJUR e conduz à votação, a portaria é aprovada por unanimidade. O
presidente dá continuidade à sessão com a apresentação do Processo 41042039/2010 – Cessão de posse em regime de comodato de área do Campus III
para instalação de um quiosque digital, em convenio com a Secretaria de
Ciência e Tecnologia – ele mesmo é o relator do processo e em seguida passa a
palavra aos conselheiros para esclarecimentos e defesas, após isso passa para
apresentação de propostas e votação, a cessão solicitada pelo processo é
aprovada por unanimidade. Pelos motivos já citados, sendo considerado um
processo que demandaria mais tempo para apreciação o Processo 41042125/2010 – Normatização dos procedimentos de Colação de Grau sai da pauta
do dia, na sequência a sessão segue com a apreciação do Processo 41042147/2010 – Alteração do Calendário Acadêmico de 2010/2011 – a proposta é
apresentada pelo professor José Crisólogo e após alguns debates e
esclarecimentos os conselheiros consideram que o calendário deve ser revisado
pelos preponentes e voltar para discussão na continuação da sessão a ser
realizada na manhã do dia 01 de dezembro, incluindo-se na pauta os processos
não apreciados nesta sessão. O próximo ponto de pauta é a Reestruturação das
Câmaras do Conselho Universitário – o presidente informa a atual composição
das Câmaras que se encontram desestruturadas e inoperantes e fala da
relevância da regularização de suas atividades para o andamento dos processos
do CONSU, considerando a falta de representação discente e técnicoadministrativo os conselheiros resolvem distribuir os conselheiros atuais nas
Câmaras deixando algumas vagas a serem preenchidas mais democraticamente
após as eleições para o Conselho, ficam assim compostas as Câmaras:
Conselheiros, ROBERTO CALÁBRIA GUIMARÃES, MARY SELMA DE
OLIVIERA RAMALHO e WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA
para composição da Câmara de Legislação e Normas; Conselheiros ANTONIO
JOSÉ RODRIGUES XAVIER, WASHINGTON VIANA ALVES, ANTONIO
MARCOS PONTES DE MOURA E MARIA BETANEA ROCHA DE
OLIVEIRA para composição da Câmara de Graduação e Extensão;
Conselheiros RUI BARBOSA DE AMORIM, REJANE VIANA ALVES DA
SILVA e ROSA DE LIMA MEDEIROS NETA para composição da Câmara de
Planejamento Administração e Finanças; e os Conselheiros EDEL
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GUILHERME SILVA PONTES, RENAN ROCHA DA SILVA E MARIA
FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS para composição da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação. Por fim os conselheiros passam a conhecer o Calendário para
as sessões ordinárias do CONSU no ano de 2011, proposto pela Secretaria do
CONSU e após definirem que as sessões se darão de forma itinerante sendo a
primeira e a ultima do ano realizadas no Campus I e as demais seguindo a
sequencia nos outros Campi, aprovam o calendário proposto por maioria. Para
finalizar os conselheiros definem qual será a entidade não universitária a ser
representada no CONSU no ano de 2011, conforme Art. 7º, VIII, do Regimento
Geral da UNEAL. Resolvem convidar a Associação dos Municípios Alagoanos –
AMA, para fazer parte do Conselho. 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 Jairo
Jose Campos da Costa e demais conselheiros presentes.

X

X

Lilly Sousa Sales
Secretária do CONSU

Prof. Jairo José Campos da Costa
Presidente do Consu

CONSELHEIROS:
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