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ATA 009/2011
Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, reuniu-se o Conselho
Superior Universitário, no auditório do Campus IV da UNEAL, na cidade de
São Miguel dos Campos às 9:00h, presidida a sessão pelo Prof. : JAIRO JOSÉ
CAMPOS DA COSTA, Presidente deste Conselho. Estando presentes os
Conselheiros Titulares: MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS,
WELLYNGTON CHAVES MONTEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE
MELO ARAGÃO, JOSE CRISOLOGO DE SALES SILVA, MÁRIO DINIZ
AGRA, MARIA BETANIA ROCHA DE OLIVEIRA, RENAN ROCHA DA
‘SILVA, RUI BARBOSA AMORIM, MARIA DAS GRACAS CORREIA GOMES,
ROBERTO CALABRIA GUIMARAES, ADRIANA ROCELY VIANA DA
ROCHA, CRISTINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA, JUNIOR PINHEIRO
DE ARAUJO, POLIANA ALMEIDA DOS SANTOS, FÁBIO BRITO DOS
SANTOS, RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA, RAY BRUNO MIRANDA
SILVA, DEISIANE DA SILVA BEZERRA, ALEX EDUARDO DA SILVA
OLIVEIRA, ANDRÉIA VIEIRA DOS REIS, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA,
ROBERTO FELIPE DA SILVA, MÁRCIA JANAÍNA LIMA DE SOUZA e
MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO. E os conselheiros suplentes: MARIA
JOSE DE BRITO ARAUJO e TOMAZ EMANUEL ALMEIDA AQUINO.
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; decorrido o tempo regimental de trinta
minutos e feita nova contagem foi constatado o quórum e o Presidente declarou
aberta a sessão com a leitura das atas de 22 de junho e de 20 de julho de 2011,
após a leitura algumas modificações foram sugeridas e em seguida as atas
foram aprovadas por unanimidade. Na sequência o presidente faz a
apresentação dos pontos de pauta para esta sessão: Proc.4104-1202/2011Solicitação de deflagração da eleição de representação docente por Campus da
UNEAL no CONSU; Solicitação de deflagração de eleição para
Coordenadores de Cursos da UNEAL; Proc. 4104-0989/2011 – Solicitação de
apuração de denúncia; e Proc. 4104-0817/2011 – Proposta de resolução do
Núcleo Docente Estruturante. Em seguida o presidente inicia a prestação de
Informes: 1- Comunica que em contato com o superintendente da CEF ficou
acordado a instalação de um caixa eletrônico do prédio do Campus I, com
possibilidade de extensão do serviço a outros Campi da instituição; 2- Relata que
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esteve presente em reunião da Associação dos Municípios Alagoanos onde
aproveitou a oportunidade para propagar o PROESP; 3- Comunica que os
Projetos de Mestrados foram finalizados e encaminhados a CAPES antes do
prazo final, pelo feito, parabeniza todos os envolvidos na elaboração dos
projetos; 4- Informa que dia 10 do corrente irá a Brasília a convite do Ministério
da Educação, a fim de colaborar na elaboração do Plano Nacional de Educação;
5- Comunica que esteve no CESMAC, a convite do Vice-Reitor Prof. Douglas
Aprato, proferindo a aula inaugural do semestre, representando a UNEAL; 6Fala do andamento dos procedimentos com vistas à implantação de um curso
de graduação em física; 7- Comenta a importância de sua entrevista ao jornal
impresso Gazeta de Alagoas, nas páginas verdes, com vistas publicização das
dificuldades estruturais e financeiras por qual passa a universidade diante da
falta de investimento público; 8- Fala da publicação de edital para concurso
para professores substitutos; 9- Comunica que por erros técnicos oriundos do
Ministério da Educação o PROLIND foi penalizado e teve seu curso
interrompido, porém afirma que em viagem a Brasília dialogou com os setores
responsáveis para que a situação seja revertida aja vista a ausência de culpa da
instituição, esgotados seus informes passa a palavra aos conselheiros. O
segundo a falar é a professora Maria Betania, diretora do Campus IV. Esta
informa que o Campus IV toma a iniciativa e é o primeiro a realizar eleição para
colegiado de Campus e dos dois cursos existentes no Campus referido; na
oportunidade solicita que seja dada posse aos conselheiros pelo Reitor; em
resposta
o
presidente
propõe
que
a posse ocorra no momento posterior aos informes. Na sequência o Conselheiro
Roberto Calábria justifica a ausência do conselheiro Antonio Marcos que
perdeu o transporte; menciona a sinalização de indicativo de greve por parte
dos professores e servidores das instituições educacionais federais em razão da
política adotada pelo governo federal; parabeniza aos gestores pela conquista
do concurso público para professores já acordado com o governo ao tempo que
relata que o departamento de história conta somente com cinqüenta por cento
de seu efetivo de professores efetivos; como membro do sindicato informa que
o prazo para negociações com o governo vigora até o mês de setembro. Por fim,
manifesta sua alegria em estar presente a esta sessão especialmente por ocorrer
no Campus IV. O próximo a prestar informes é o Conselheiro Melque Zedeque,
este agradece a recepção do Campus V ao Conselho Universitário; parabeniza o
Reitor pela entrevista publicada pelo jornal Gazeta de Alagoas; conclama toda
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comunidade acadêmica a juntar-se contra as políticas desenvolvidas pelo
governo do Estado que não prioriza a educação e justifica a ausência dos
Conselheiros: Prof. Reinaldo Souza e Discente Júnior que foram participar de
um evento acadêmico na cidade de Aracaju. O Conselheiro Wellyngton
comunica a existência dos editais para seleção de professores substitutos dos
cursos regulares e de professor para o PROLIND; menciona que nos cincos
últimos meses muitos têm sido os esforços e as buscas pela contratação de
servidores efetivos aprovados no último concurso; comunica também sua
participação da comissão que estará planejando o concurso público para
professor efetivo da Educação Básica do Estado e da UNEAL. A Conselheira
Maria José Brito, por sua vez, justifica a ausência do Conselheiro Antonio
Xavier. A Conselheira Profª. Cristina Maria informa que o Gabinete da Reitoria
em parceria com a ASCOM está promovendo uma campanha de combate ao
desperdício de energia elétrica e telefone. A Conselheira Deisiane Bezerra
justifica a ausência do Conselheiro Anderson Gomes. A Conselheira Maria
Francisca agradece o efetivo apoio e o trabalho desenvolvido por todos os
servidores e professores que colaboraram na construção do Projeto de Mestrado
Institucional. A Conselheira Maria Helena justifica a ausência do Conselheiro
Prof. Renan Rocha. Em seguida a Conselheira Márcia Janaina relata sua
participação no vigésimo quarto Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, onde
todos os bibliotecários da UNEAL se fizeram presentes graças ao financiamento
de custeio feito pela Universidade. Comunica a climatização da biblioteca
central e do Auditório dos Campi II e III e da reposição das estantes das
bibliotecas da instituição. A Conselheira Profª. Maria Betania anuncia que a
reunião do CONSU inaugura a disposição de internet livre no auditório do
Campus IV. O próximo a usar a palavra é o Conselheiro Alexandre Batista, este
fala da importância da climatização das bibliotecas não só na promoção do
conforto dos usuários como para a conservação dos volumes, ressalta a
necessidade de aquisição de acervo bibliográfico, discorre sobre a doação de
livros ressaltando que o doador deve atentar para o estado do livro e sua
utilidade à comunidade acadêmica. O Conselheiro elogia a postura do Reitor da
instituição em sua batalha para melhorar a qualidade da universidade e do
ensino nela ofertado ao tempo em que reclama a lentidão do governo do Estado
em relação ao tratamento dispensado à solução dos problemas da UNEAL.
Convoca os aprovados no concurso de servidores Técnico-Administrativos para
a UNEAL para que divulguem essa situação. Na seqüência a Conselheira Profª.
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Adriana Rocely fala da Semana de Estágio Supervisionado promovidos pelos
VI e VII períodos de Letras entre os meses de agosto e setembro. A Conselheira
Andréia Vieira justifica a ausência da Conselheira Profª. Maria de Fátima
Guimarães. A Conselheira Poliana Almeida usa sua fala para comunicar sua
participação do XXVI Simpósio Nacional de História realizado entre os dias 17
a 22 de julho na cidade de São Paulo-SP; comunica que pretende reunir os
alunos do Curso de História do Campus I para repassar as informações
recebidas no evento, ao tempo em que agradece o apoio financeiro dado pela
Reitoria. Finalizando o momento destinado aos informes, o presidente do
Conselho, Prof. Jairo Campos tece alguns comentários sobre a avaliação dos
Cursos do Campus V, dos elogios dispensados pelos avaliadores e da
importância que a publicação exerce para o enriquecimento e destaque da
instituição, como exemplo cita a Revista INTERFACES do referido Campus.
Encerrados os informes o presidente conduz a posse simbólica dos Conselhos
do Campus IV e dos Cursos de Letras e Geografia do mesmo Campus IV, para
isso convoca um representante de cada categoria eleita para os Conselhos
supramencionados e procede a assinatura dos termos de posse destes. Em
seguida o presidente passa à discussão da pauta, com a apreciação do
Proc.4104-1202/2011-Solicitação de deflagração da eleição de representação
docente por Campus da UNEAL no CONSU – o presidente procede à leitura da
proposta de edital ao tempo em que os conselheiros acompanham a leitura do
texto por meio de projeção em data show, finalizada a leitura os conselheiros
apresentam suas dúvidas e sugestões. Inicia a definição de data para realização
da eleição, após algumas sugestões é apresentada como propostas: pelo
Conselheiro Prof. Roberto Calábria a data de 17 de agosto e pelo Conselheiro
Prof. Wellyngton o dia 24 de agosto, sendo esta ultima aprovada por
unanimidade. Ficam definidos também o numero de três membros para a
comissão de eleição, sendo um aluno, um professor e um técnicoadministrativo. Decidem pelas datas entre dos dias 08 a 12 de agosto para
inscrições, dias 15 para a divulgação dos candidatos e dias 16 e 17 para
apresentação de recursos. Finalizadas as definições acima e a votação dos
demais ajustes sugeridos, o presidente poe o edital final em votação e este
alcança aprovação por unanimidade. Em seguida e discutida a Solicitação de
deflagração de eleição para Coordenadores de Cursos da UNEAL – após
alguns apontamentos quanto à divergência de datas de término de mandato
entre os coordenadores de cursos fica decidido em votação unanime que o Prof.
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Wellyngton, enquanto Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano apresentará
relatório com o número de vagas e os respectivos cursos que necessitam de
eleição para coordenação neste período. Também fica acertado que o Fórum de
Diretores participe do processo eleitoral inclusive indicando a melhor data para
o pleito. O próximo ponto da pauta e o Proc. 4104-0989/2011 – Solicitação de
apuração de denúncia – o presidente da sessão, Prof. Jairo Campos, faz a
apresentação do processo esclarecendo que algumas informações não foram
expressas ao início do processo, que tomou conhecimento por parte da época
Diretora do Campus, Profª. Rosa de Lima Medeiros, da Coordenadora do curso,
Profª. Valéria e da Pró-Reitora de Graduação, Elizete Balbino, que os alunos na
situação em questão já haviam colado grau, em que pese à irregularidade de
seus históricos, desta forma tornou-se como medida reparadora a orientação
que todos os alunos voltassem à instituição para pagar a disciplina em falta, o
que vem sendo regularmente feito desde então. Que já fora apresentada
documentação comprovando a freqüência e as notas satisfatórias dos alunos
nas referidas matérias e que reconhecida à falha da instituição em permitir a
colação de grau por parte de alunos que não haviam concluído toda a carga
horária da grade curricular, mas considerando que a falha havia sido
sancionada com o retorno dos alunos e complementação da carga horária, não
se havia maiores motivos para levar ainda mais adiante a situação, a não ser a
apuração da falhas e responsabilização dos envolvidos. O Conselheiro Roberto
Calábria solicita a instauração de comissão de sindicância a fim de apurar os
fatos e apontar as responsabilidades. Já o conselheiro Rafael recomenda a
emissão de nota de repudio aos administrativamente responsáveis pelo
processo de avaliação e reconhecimento dos currículos acadêmicos até a
emissão dos diplomas. Após algumas manifestações acerca dos pedidos, fica
decidida por maioria de votos que será aberta uma comissão de sindicância
com prazo de 30(trinta) dias para apresentar relatório conclusivo, a comissão
será formada pelo Prof. Reinaldo de Souza, pela servidora Andréia dos Reis e
pela discente Poliana de Almeida. Na seqüência se inicia a apresentação do
Proc. 4104-0817/2011 – Proposta de resolução do Núcleo Docente Estruturante
– a relatoria é realizada pelo próprio presidente da sessão, este comenta que
como conseqüência das orientações recebidas pelos avaliadores da instituição
ficará frisada a necessidade de urgente formação das NDEs, em seguida
procede à leitura da proposta de resolução. A leitura e acompanhada pelos
conselheiros que na seqüência apresentam suas observações, estas são postas
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em votação eu reproduzidas no texto se aprovadas pela maioria dos votantes.
Finalizadas as observações o presidente coloca o texto final em votação e este
alcança aprovação por maioria de votos. Nesse momento o prof. Jairo se
ausenta e passa a presidência ao Pró-Reitor de desenvolvimento humano, Prof.
Wellyngton Chaves. O Prof. Wellyngton usa da palavra para convocar os
membros da Comissão Permanente de Avaliação – CPA, para uma reunião na
quarta-feira, dia 10 às 14h na sala da PRODHU no Campus I. O Conselheiro
Prof. Crisólogo comunica que foi convidado a proferir palestra no Sebrae sobre
segurança alimentar, no dia 11 do corrente; agradece a reitoria pelos aparelhos
condicionadores de ar enviados ao Campus II. Fala ainda de sua reunião com os
prefeitos da região vizinha ao Campus II, de Santana do Ipanema, e que na
ocasião foram entregues mais de 08 mil cisternas a população, que aproveitou a
oportunidade para divulgar o PROESP e que os prefeitos demonstraram grande
interesse inclusive solicitaram visitas dos responsáveis para apresentação do
programa em suas respectivas cidades. Comenta ainda a realização de encontro
do Curso de Pedagogia e outro evento Cientifico envolvendo os três outros
cursos do Campus II. Fala da parceria com o IFAL no desenvolvimento de
Núcleos de Pesquisa e anuncia que 02 projetos foram aprovados no IFAL e
outros 02 no edital de pesquisa da UNEAL. O conselheiro Alexandre Batista
comenta sua preocupação com a falta de segurança dos prédios da instituição e
do perigo a que se expõem os servidores, professores e alunos da UNEAL. O
servidor Junior Pinheiro propõe emissão de Moção de Repudio direcionada a
morosidade e omissão do governo do Estado frente à UNEAL. Posta em
votação e proposta de moção e aceita por unanimidade e o conselheiro
preponente fica responsável por sua redação e apresentação aos demais
conselheiros. 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.

X

X

Lilly Sousa Sales
Secretária do CONSU

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