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ATA 005/2011
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, reuniu-se o Conselho
Superior Universitário, no auditório do Campus III da UNEAL, às 9:00h,
presidida a sessão pelo Prof. : JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente
deste Conselho. Estando presentes os Conselheiros Titulares: ANTÔNIO JOSÉ
RODRIGUES XAVIER, REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA
FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO MARCOS PONTES DE
MOURA, WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, MARIA
HELENA DE MELO ARAGÃO, JOSÉ CRISÓLOGO DE SALES SILVA, ROSA
DE LIMA MEDEIROS NETA, MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALMEIDA,
RENAN ROCHA DA SILVA, ROBERTO CALABRIA GUIMARÃES DA SILVA,
MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO, ADRIANA ROCELY VIANA AS
ROCHA, JOSÉ CARLOS PESSOA DE MELO, CRISTINA MARIA BEZERRA DE
OLIVEIRA, WASHINGTON VIANA ALVES, PEDRO ALEXANDRE B. P.
MIRANDA, POLIANA ALMEIDA SANTOS, FÁBIO BRITO DOS SANTOS,
RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA, RAY BRUNO MIRANDA SILVA,
DEISIANE DA SILVA BEZERRA, ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS e,
ALEXANDRE BATISTA DA SILVA. E os conselheiros suplentes: CLÉBIO
CORREIA DE ARAÚJO, LENIVALDO MANOEL DE MELO, ANTONIO
ALFREDO TELES DE CARVALHO e DENISSON JOSÉ MOREIRA FERREIRA.
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 das atas de 06 de abril e 28 de abril de
2011, por ele mesmo, diante da não manifestação em contrário as atas foram
aprovadas. Em seguida o presidente fez a apresentação dos pontos de pauta:
Proc. 4104-0077/2011-Proposta de resolução para regulamentação de Auxílio
ao Estudante; Proc. 4104-0611/2011-Proposta de resolução para
regulamentação da integralização de cursos no âmbito da UNEAL; Proc. 41040422/2011-Proposta de reserva de vagas para os servidores técnicoadministrativos da UNEAL no vestibular da Instituição para o ano de 2011;
Homologação da Eleição de Diretores de Campus; Homologação da Eleição da
Comissão Permanente de Avaliação – CPA/UNEAL; Proc. 4104-0795/2011Proposta de Regimento Interno dos Programas/Cursos de Pós-Graduação e
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 02 DE JUNHO DE 2011 CONSU/UNEAL

Proc. 4104-0726/2011-Proposta de reformulação do PGP. Após a apresentação
da pauta o conselheiro Washington Viana solicita como inclusão na pauta do
dia a Apresentação de Projeto para o Fórum Universitário, após consulta e
acolhimento da plenária o presidente inclui a proposta na pauta. O Conselheiro
Antonio José Rodrigues Xavier solicita inversão da pauta com a colocação do
Proc. 4104-0726/2011-Proposta de reformulação do PGP, como segundo ponto
de pauta e justifica o pedido pela urgência na decisão em razão da proximidade
do encerramento do atual programa, a proposta é posta em votação e alcança
aprovação. Na continuação o presidente abre as falas para informes, a primeira
a se manifestar é a Conselheira Rosa de Lima Medeiros Neta a fim de justificar
a ausência da Conselheira Prof. Maria Betânea em razão da visita dos
avaliadores do curso de letras esta manhã ao Campus IV na qual é Diretora. O
próximo a falar é o Conselheiro Pedro Alexandre que agradece o apoio que os
discentes têm recebido da Reitoria e do Campus II para apresentação de
trabalhos acadêmicos em eventos externos. A Conselheira Prof. Cristina Maria
Bezerra esclarece que em razão das visitas dos avaliadores de cursos nos Campi
IV e V alguns conselheiros ficaram impedidos de comparecerem à sessão e
solicita que a ausência dos Conselheiros: Márcia Janaina Lima de Souza, Prof.
Reinaldo Souza e Prof. Márcio Ferreira da Silva sejam justificadas. O
Conselheiro Ray Bruno Miranda informa que o Campus II está promovendo
jogos internos com fins de angariar recursos para o próprio Campus, fala
também de sua insatisfação pela não realização da sessão anterior onde deixouse de apreciar matérias importantes, como a regulamentação de auxílio aos
estudantes, em razão da falta de quórum. O Conselheiro Washington Viana
comunica que na última assembléia do Sindicato dos professores da UNEAL
discutiu-se aumento de salário para os professores e definiu-se prazo até o dia
30 de junho para manifestação do governo estadual neste sentido. O
Conselheiro Roberto Calábria Guimarães informa que recebeu uma denúncia
relativa à decisão do CONSU que indeferiu solicitação de integralização de
tempo de duração de curso a alguns alunos que deixaram de pagar matérias
eletivas, a informação recebida seria que alguns desses alunos, em que pese a
decisão contrária do CONSU, chegaram a colar grau e receberam seus
diplomas. O conselheiro pede que o Conselho apure a denúncia e tome as
providências cabíveis para responsabilização dos responsáveis. A conselheira
Maria Francisca Oliveira comunica a publicação no Diário Oficial da União do
convênio entre a UNEAL e o INEP no valor de 1 milhão de reais para a
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implantação do mestrado institucional. A conselheira Andréia Vieira ressalva
que estão sendo incluídos na pauta solicitações sem a abertura de processo,
conforme exige o regimento interno deste Conselho. A Conselheira Rejane
Viana Alves comunica que o Relatório de Gestão encontra-se finalizado e já foi
distribuído aos Pró-Reitores para conhecimento e revisão final com vistas à
posterior publicação do material no site da UNEAL. Conselheiro Lenivaldo
Manoel de Melo justifica a ausência de sua titular a Conselheira Maria das
Graças Correia Gomes e convida a todos para a festa de São João do Campus II
que acontecerá no dia 16 deste mês. O Conselheiro Rafael Cardoso relata a ida
de representantes dos discentes da UNEAL à manifestação contrária ao governo
do Estado. Na sequência o Conselheiro Antonio Marcos Pontes fala da
exposição de arte que ocorrerá no Campus I nos dias 16 de 17 de junho e convida
a todos os presentes para visitarem a exposição. Anuncia também a abertura de
edital interno de extensão. O presidente presta seus informes fazendo um
relatório de sua participação no Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação
– ForGRAD, juntamente com o Vice-Reitor, Prof. Clébio Correia, onde discutiuse a dificuldade das Universidades Estaduais e Municipais em participarem dos
editais federais em razão da necessidade de contrapartida e da dificuldade que
estas instituições têm de angariar recursos para tais fins. O presidente fala
ainda, de sua viagem a Portugal entre os dias 04 a 27 de junho em uma missão
da ABRUEM para visita a 14 universidades lusitanas. O conselheiro Renan
Rocha fala de sua visita à prefeitura de Arapiraca para agilizar o processo de
doação do terreno para construção do complexo para os cursos de mestrado do
Campus I da UNEAL, relata sua preocupação com a formalização da doação em
tempo hábil. Finalizando os informes o Conselheiro José Crisólogo relata a
confirmação do Deputado Joaquim Beltrão da destinação de emenda
parlamentar para a compra de um ônibus para o Campus II. Encerrados os
informes o presidente passa à apreciação do Proc. 4104-0077/2011-Proposta de
resolução para regulamentação de Auxílio ao Estudante – fazendo ele mesmo
a leitura do parecer da Câmara de Legislação e Normas, que se mostra
favorável à resolução, e prossegue com a leitura da proposta de resolução,
acompanhada pelos conselheiros por data show. Após a leitura os conselheiros
apresentam suas propostas de modificações, supressões e/ou acréscimos ao
texto da resolução ao que o presidente conduz às votações ponto por ponto, por
fim promove a votação do texto final que é aprovado por unanimidade. O
próximo ponto a ser apreciado é o Proc. 4104-0726/2011-Proposta de
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reformulação do PGP – a apresentação do projeto é conduzida pelos
professores Antonio José Rodrigues e Mary Selma de Oliveira e pelo Técnico
James Alarcão. O professor Antonio José comunica que a proposta do projeto é
de se estender também a todos os servidores administrativos municipais por
meio do curso de bacharelado em Administração Pública, a Professora Mary
Selma de Oliveira apresenta as realizações do projeto até o presente, e o Técnico
James Alarcão apresenta as metas do novo projeto. Em seguida o presidente
põe o assunto em discussão e os conselheiros discorrem sobre os pontos que
deixaram a desejar no projeto inicial, como a administração de recursos pela
FADURPE, a inadimplência das prefeituras conveniadas, o espírito privatista
dos administradores do programa dentro da UNEAL, a qualidade dos
profissionais que ministraram aulas e a forma de remuneração aos professores
da instituição que participavam do projeto. É questionada ainda, a
possibilidade de financiamento via governo federal, a inclusão do Campus
hospedeiro do programa como recebedor de recursos com vistas à manutenção
dos prédios e outras demandas imanadas da utilização deste pelo programa,
melhor comunicação entre os gerentes de Campus e coordenadores do projeto e
a inclusão da oferta de novos cursos como História, Psicologia e Filosofia.
Quanto à oferta de cursos a profª. Mary Selma de Oliveira esclarece que a oferta
atende a demanda emanada de pesquisas realizadas nas regiões atendidas pelo
programa e que, além disso, somente cursos já existentes na instituição podem
vir a ser ofertados pelo programa. Em vista do esgotamento do tempo para a
sessão o conselheiro Wellyngton Chaves solicita prorrogação de tempo por
mais 2 horas, que posta em votação pelo presidente é acatada. As discussões
seguem com o questionamento da oferta paga dos cursos e da responsabilidade
e ligação entre os cursos ofertados pela UNEAL e seus correspondentes
ofertados pelo PGP, diante dos vários questionamentos o prof. Antônio José
Rodrigues esclarece que a solicitação em apreço trata-se de autorização para
elaboração formal do projeto ora idealizado, e que as questões aqui abordadas
merecerão análise durante o processo de elaboração do novo projeto. A
solicitação é então posta em votação pelo presidente e alcança aprovação, em
seguida é escolhida uma Comissão Especial para Reformulação do PGP, que
fica assim composta: Prof. Antônio José Rodrigues Xavier, Profª. Mary Selma
de Oliveira Ramalho, Prof. Lenivaldo Manoel de Melo, Técnico James
Alarcão, Técnica Andréia Vieira dos Reis e a Discente Deisiane da Silva
Bezerra. A fim de otimizar o tempo o presidente acata a sugestão dos
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conselheiros e põe em votação a Homologação da Eleição de Diretores de
Campus, que alcança aprovação por unanimidade, e a Homologação da Eleição
da Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNEAL, também aprovada por
unanimidade. Para integrar a CPA, conforme ditame regimental, são eleitas
duas representações de Entidades Civis e um Professor da UNEAL, após as
indicações e votação ficam eleitas as entidades: Ministério Público Estadual e
SINTEAL e para representação docente a Profª. Adriana Rocely Viana da
Rocha, como titular e o Prof. José Adelson Lopes Peixoto como Suplente. O
ponto subseqüente em apreciação é o Proc. 4104-0422/2011-Proposta de reserva
de vagas para os servidores técnico-administrativos da UNEAL no vestibular
da Instituição para o ano de 2011 – o próprio presidente faz a leitura do parecer
da Coordenadoria Jurídica da UNEAL, que se posiciona desfavorável à
proposta e em acordo com o parecer emitido anteriormente pela Câmara de
Legislação e Normas do CONSU, justificados por considerarem tratar-se de
favorecimento e estabelecimento de privilégios injustificados. Após a leitura do
parecer o presidente conduz a votação e os pareceres são acatados por maioria.
Em seguida o presidente apresenta o Proc. 4104-0611/2011-Proposta de
resolução para regulamentação da integralização de cursos no âmbito da
UNEAL – a proposta de resolução é lida pelo presidente e acompanhada pelos
conselheiros por meio de apresentação em data show, encerrada a leitura o
presidente abre a palavra aos conselheiros para discussão. A Prof. Maria de
Fátima Guimarães expõe sua preocupação com a situação de muitos alunos que
não renovaram suas matriculas no período previsto no regimento geral da
universidade como limite para a vinculação do discente à instituição e com os
que estendem suas graduações além do tempo permitido regimentalmente. As
discussões se estendem no sentido da realidade dos estudantes da universidade
enquanto cidadãos de um estado que apresenta os piores índices educacionais
do país, altos índices de desemprego e suas dificuldades em ingressarem e se
manterem num curso superior público versus a regulamentação atualmente
existente e que precisa ser respeitada. Após diversas manifestações em
contrário a resolução e sua propositura e alguns relatos de experiências pessoais
de alunos e coordenadores de cursos que pretendiam demonstrar a necessidade
de resgate dos alunos que evadiram e da busca de sanar ou ao menos diminuir
os motivos geradores da evasão no que couber à instituição em respeito a sua
natureza pública educacional. Diante do esgotamento do tempo o conselheiro
Wellyngton Chaves solicita prorrogação da sessão por mais 30 minutos, a
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plenária acata a prorrogação. Na sequência, as discussões seguem com diversas
manifestações de aprovação e negativa a resolução e diante da polêmica gerada
em torno da proposta e do esgotamento do tempo da sessão, o presidente
suspende às discussões e o Processo voltará à apreciação na sessão
Extraordinária acordada para o dia 09 de junho, em Arapiraca/AL. 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.
Jairo José Campos da Costa e demais conselheiros presentes.
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X

Lilly Sousa Sales
Secretária do CONSU

Prof.Ms. Jairo José Campos da Costa
Presidente do Consu, em exercício

CONSELHEIROS:
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