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ATA 003/2011
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, reuniu-se o Conselho
Superior Universitário, no auditório do Campus II da UNEAL, às 10:00h,
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, JOSÉ
CRISÓLOGO DE SALES SILVA, ROSA DE LIMA MEDEIROS NETA, MARIA
BETANEA ROCHA DE OLIVEIRA, REINALDO SOUZA, RENAN ROCHA DA
SILVA, RUI BARBOSA AMORIM, ROBERTO CALABRIA GUIMARÃES DA
SILVA, MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO, VITÓRIA RÉGIA COSTA,
ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA, JOSÉ CARLOS PESSOA DE MELO,
CRISTINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ALAY CORREIA DE AMORIM,
WASHINGTON VIANA ALVES, PEDRO ALEXANDRE B. P. MIRANDA,
POLIANA ALMEIDA SANTOS, FÁBIO BRITO DOS SANTOS, RAY BRUNO
MIRANDA SILVA, DEISIANE DA SILVA BEZERRA, ANDERSON GOMES
DOS SANTOS, ALEX EDUARDO DA SILVA, 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: CLÉBIO CORREIA DE ARAÚJO, EDEL GUILHERME
SILVA PONTES, LUZIANO PEREIRA MENDES DE LIMA, LENIVALDO
MANOEL DE MELO, WELLINGTA CARLA DO NASCIMENTO BARROS,
MARIA DE FÁTIMA CORREIRA BARROS, ALISSON DA SILVA
RODRIGUES, ALEXANDRE SOUZA CAVALCANTE, RAFAEL DOS SANTOS
CORREIA, SÉRGIO FERREIRA LIMA, TOMAZ EMANUEL ALMEIDA
AQUINO e HEWERTON LUIZ BRAGA VEIGA CALADO. Conforme
convocação às dez 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, passado decorrido o tempo
regimental e feita nova contagem foi confirmado o quórum e o Presidente deu
início à sessão que prosseguiu com a leitura da ata de 10 de fevereiro de 2011,
pelo presidente; após a leitura diante da ausência de manifestações em
contrário a ata foi aprovada. Em seguida o Presidente deu posse aos
conselheiros Alay Correia de Amorim, representante da AMA como
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Conselheiro Titular e de sua Suplente Maria da Fátima Correia Barros, além da
Conselheira eleita representante dos servidores do Campus I; conforme
acordado os demais conselheiros assinaram seus termos de posse ao final da
sessão. Em seguida o presidente inicia a apresentação de informes com os
seguintes: 1 – Apresenta relatório de sua viagem à Brasília, onde participou de
reunião da Associação Brasileira das Universidades Estaduais e MunicipaisABRUEM, na qual a presidente do INEP tratou de defender a viabilidade das
universidades associadas à ABRUEM ao ENEM, como forma seletiva para o
ingresso nos cursos de graduação, o presidente relata que diante das
informações recebidas sugeriu a vinda da Presidente do INEP, Profª. Malvina
Tânia Tuttman, à UNEAL a fim de realizar uma audiência pública para abordar
a questão com a comunidade civil e acadêmica; a vinda da citada professora
está acordada para o dia 16 de maio do corrente. O presidente continua seu
relatório informando de suas constantes visitas à bancada alagoana com o
escopo de manter a visibilidade da instituição e angariar apoio, relata entre
estas a visita ao Deputado Renan Filho, o qual se comprometeu a proferir
discurso no plenário da câmara tendo como tema a UNEAL, o presidente
aproveita a oportunidade para fazer a leitura do discurso, que a pedido do
parlamentar foi elaborado pelo reitor com a assessoria da jornalista e assessora
de comunicação da UNEAL, Clau Soares, após a leitura do discurso, os
conselheiros aprovam e elogiam seu conteúdo. O presidente continua seus
informes comunicando de sua constante luta para publicizar a situação delicada
por qual passa a Universidade com ênfase à necessidade de concurso imediato
para professores, aumento de salário aos servidores, reestruturação das
bibliotecas e construções, ampliações e reformas das sedes dos Campi da
UNEAL. Fala ainda que recebera informações por parte do governo que até o
final desta semana estaria autorizada a abertura de concurso para professores
substitutos, porém alerta que após a publicação da autorização no DOE o
processo do concurso demorará ao menos um mês e meio. Finaliza seus
informes comunicando de sua participação na sessão pública da Câmara
Municipal de Arapiraca no dia de hoje às 19:30 horas. A próxima a prestar
informes é a Profª. Maria Francisca, Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação,
esta elogia o teor do discurso preparado para o deputado federal Renan Filho e
solicita que se acrescente ao texto de forma clara a importância do
fortalecimento da pesquisa para a universidade e dos meios de realizá-la e
fortalecê-la. Na sequência o Prof. Renan Rocha justifica a ausência da Profª.
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Maria Helena, diretora do Campus I, e solicita que ao discurso seja acrescida a
situação da doação de terreno por parte da prefeitura de Arapiraca, com vistas
à construção da sede do Projeto Agroalimentar e a necessidade de recursos para
iniciar a construção do mesmo. O conselheiro Prof. Reinaldo Souza informa que
dia 12 haverá sessão na Câmara de União dos Palmares em que constará na
pauta e se debaterá a situação precária do prédio em que se encontra instalado
o Campus V da UNEAL naquela cidade. O conselheiro Prof. Wellyngton Chaves
cita a previsão regimental de tempo para informes, de 30 minutos, e solicita
mais 10 minutos para o término dos informes. A solicitação é acatada pela
plenária. O prof. Wellyngton Chaves cita a presença de representantes da
Universidade Federal de Alagoas na sessão e solicita que a plenária lhes
conceda à palavra. O conselheiro e servidor Melqui Zedeque salienta a
defasagem salarial da classe e informa que os servidores técnicoadministrativos estão dando entrada em uma ação civil pública contra o
governo do estado e pede o apoio da instituição e de todos os conselheiros. O
conselheiro Prof. Renan Rocha informa dos encaminhamentos tomados pela
Comissão Organizadora do Fórum Universitário. Fala ainda, da posse da nova
diretoria do Sindicato dos Professores da UNEAL – SINDUNEAL, a ocorrer dia
13 do corrente no auditório do Campus I da UNEAL, às 19:30 horas. A
conselheira e discente Deisiane da Silva justifica a ausência do conselheiro eleito
Anderson Gomes. O Prof. Édel Guilherme reclama a disponibilização
antecipada dos processos constantes na pauta aos conselheiros, reclama da falta
de cartuchos e água na universidade e das condições pouco confortáveis do
transporte ofertado para o translado dos conselheiros a esta sessão. A Profª.
Cristina Maria esclarece que as faltas de água e cartuchos ocorreram em razão
da regularização dos contratos e das compras pela Comissão de Licitação,
salienta que apesar de alguns contratempos a universidade nunca esteve em
situação mais privilegiada. Quanto aos transportes diz que embora não tão
confortáveis como gostariam o fato é que a própria existência destes é coisa
recente e a ser comemorada. O Prof. Jairo Campos esclarece que até o início de
sua gestão a UNEAL não possuía um sistema próprio de realização de
licitações. O Prof. Renan Rocha lembra que há apenas dois meses o governo
liberou os recursos do orçamento. O Conselheiro Bibliotecário Alexandre
Batista da Silva afirma que os 45% de defasagem salarial tem feito com que
muitos dos técnicos peçam exoneração da instituição. O Conselheiro Prefeito
Alay Amorim, agradece o convite do Conselho para que a AMA representasse
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neste ano a entidade não acadêmica a compor o CONSU e coloca-se, juntamente
com sua suplente, a prefeita Maria de Fátima, à disposição para intermediarem
os contatos com parlamentares e políticos alagoanos com vistas ao atendimento
das demandas da UNEAL, fala ainda que levará as questões aqui discutidas
para o conhecimento da plenária da AMA. O conselheiro discente Ray Bruno
Miranda informa da realização do Projeto de Extensão: Ginástica Laboral para
idosos, no Campus II, com o apoio da prefeitura de Santana do Ipanema.
Encerrando o momento de informes o presidente consulta a plenária que
autoriza a fala dos representantes da UFAL, Profª. Lídia Ramires e do Aluno
Pedro, que expõem a falta de segurança nos trechos em torno das universidades
federal e estadual de Alagoas na cidade de Santana do Ipanema, relatam que ao
menos cinco assaltos foram registrados na última semana e informam que
representantes dos alunos e professores da UFAL estão se mobilizando no
intuito de sensibilizar os órgãos responsáveis pela segurança pública e falam
que a presença destes na sessão do CONSU se dá em razão da intenção de pedir
apoio da UNEAL em tais ações, bem como participação da UNEAL na criação
de comissões civis para cobrança de políticas públicas voltadas à segurança. Os
Conselheiros votam por criar uma moção de apoio ás manifestações em prol de
segurança na cidade de Santana do Ipanema. Encerrados os informes são
apresentadas algumas solicitações de acréscimos à pauta: 1- Profª. Rejane Alves
solicita espaço para apresentar o relatório da gestão de recursos do PGP pela
FADURPE, a solicitação posta em votação pelo presidente, é aprovada pela
plenária; 2 - A Profª. Rosa de Lima solicita inversão de pauta com apreciação
dos processos 4104-0078/2010 – regulamentação de auxílio ao pesquisador e
4104-0077/2010 – regulamentação de auxílio ao estudante, como os pontos
seguintes após a apresentação do relatório de prestação de contas da
FADURPE, justifica que há quatro sessões os processos fazem parte da pauta e
não chegam a ser apreciados por falta de tempo e para evitar que a situação se
repita, que sejam os primeiros pontos da pauta, a solicitação alcança adesão da
maioria dos conselheiros e a ordem do dia passa a ser: 1 – Apresentação do
relatório final da gestão de recursos do PGP pela FADURPE; 2- Processo Nº
4104-0078/2011-Proposta de Resolução para regulamentação de concessão de
Auxílio ao Pesquisador; 3 - Processo Nº 4104-0077/2011-Proposta de Resolução
para regulamentação de concessão de auxílio ao Estudante; Processo Nº 41040422/2010 – Proposta de reserva de vagas para os Servidores TécnicoAdministrativos da UNEAL no vestibular da instituição; Processo Nº 41044
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2175/2009 – Proposta de alteração do tempo de duração do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, que foi retirado da pauta por solicitação
do interessado, Prof. Renan Rocha, que declarou não ter mais interesse no
objeto; e Processo Nº 4104-0294/2011 – Proposta de Regulamentação de Carga
Horária Docente - foi retirado da pauta para passar por avaliação da Câmara
de Legislação e Normas. Após apresentação da pauta o presidente passa a
palavra à Conselheira Prof. Rejane Alves que procede a apresentação do
relatório de revisão contábil-administrativo da FADURPE na gestão de recursos
do PGP, a professora apresenta o relatório por meio de Datashow; no relatório
são apresentados algumas irregularidades como: a retirada de recursos do PGP,
pela FADURPE, além do permitido em contrato; a movimentação entre a conta
do PGP e contas bancárias de outros programas geridos pela Fundação, prática
ilícita; divergência entre os saldos apresentados e controles internos da
fundação; fragilidade do sistema de controles e registros contábeis; ausência de
sistema de cobrança; irregularidades do uso de ajudas de custo (informalidade);
registros contábeis inadequados em relação ao registro de bens patrimoniais; e
aparece como ponto positivo a regularidade das obrigações trabalhistas. A
Conselheira Rejane Alves termina a apresentação e o presidente põe o assunto
em discussão, o conselheiro Roberto Calábria afirma que diante das irregulares
apontadas e atentando aos princípios da legalidade e da moralidade, após
tomar conhecimento dos fatos este conselho deve encaminhar o relatório aos
Ministérios Públicos de Pernambuco, onde está situada a sede da FADURPE e
ao de Alagoas, localização da UNEAL e da realização do projeto, também
sugere o encaminhamento à Corregedoria Geral do Estado e ao Tribunal de
Contas Estadual. O Prof. José Carlos elogia a transparência dessa gestão ao
tornar pública tais informações de maneira tão clara e sugere que, diante dos
fatos, se procure apurar também a responsabilidade dos gestores do PGP na
UNEAL. Após algumas manifestações mais, o presidente conduz a votação da
proposta única de propositura do conselheiro Roberto Calábria: que se envie
cópia do relatório aos Ministérios Públicos de Pernambuco, onde está a sede
da FADURPE e ao de Alagoas, localização da UNEAL e da realização do
projeto, também sugere o encaminhamento à Corregedoria Geral do Estado e
ao Tribunal de Contas Estadual, além de notificar a FADURPE das
irregularidades surgidas e das medidas que estão sendo tomadas. A proposta
é aprovada por unanimidade. O próximo ponto a ser apreciado é o Processo Nº
4104-0078/2011-Proposta de Resolução para regulamentação de concessão de
5

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 06 DE ABRIL DE 2011 CONSU/UNEAL

Auxílio ao Pesquisador – a leitura da minuta de resolução é feita pelo próprio
presidente e acompanhada pela plenária por meio de apresentação em
Datashow, a leitura é interrompida a cada sugestão de alteração votada, que em
sendo aprovada, passa automaticamente a integrar ou modificar o texto da
resolução, após a finalização da leitura o presidente põe a minuta da resolução
em votação e esta alcança aprovação por unanimidade. Em razão do
esgotamento do tempo da sessão a conselheira Deisiane da Silva solicita
prorrogação da sessão por mais uma hora, os conselheiros acatam e o
presidente sugere uma pausa para o almoço. No retorno após o almoço o
Conselheiro Wellyngton Chaves faz a leitura da Moção de Apoio às
manifestações em prol da segurança em Santana do Ipanema, redigida por ele
mesmo com a colaboração da Profª. Maria Francisca. A moção foi aprovada e
assinada pelos conselheiros presentes, em três vias, uma a ser arquivada na
Secretaria Geral do CONSU, outra a ser encaminhada à Prefeitura de Santana
do Ipanema e a última para a Câmara de Vereadores do município. Na
continuação da sessão o Presidente do CONSU, Prof. Jairo Campos ressalta a
necessidade de revisão imediata do PDI da instituição, que encontra-se vencido
desde dezembro de 2010. Fala que se faz necessário solicitar ao Conselho
Estadual de Educação a autorização do status de Universidade por mais quatro
anos. Sugere que se forme uma comissão especial que tomará as providências
necessárias com vistas a avaliação institucional pelo Conselho Estadual de
Educação. Após aprovação do conselho fica assim formada a comissão: Profª.
Cristina Maria Bezerra de Oliviera, Prof. Antonio José Rodrigues Xavier, Prof.
Luziano Pereira Mendes de Lima, Servidora Claudioneide Soares, Servidor
Sérgio Ferreira Lima, Discente Wellingta Carla do Nascimento Barros e a
Discente Poliana Almeida Santos. A Diretora do Campus IV, Profª. Maria
Betânea solicita autorização para adiar o início das aulas no campus sob sua
direção em razão da extensão das aulas do período passado irão até o dia 15 de
abril e ultrapassaria o período de matrículas atual que deverá acontecer entre 11
a 13 de abril. A solicitação é acatada pelo conselho. Na sequência é apreciado o
Processo Nº 4104-0422/2010 – Proposta de reserva de vagas para os Servidores
Técnico-Administrativos da UNEAL no vestibular da instituição – o qual é
apresentada pelo próprio presidente, que faz a leitura do parecer da Câmara de
Legislação e Normas, que se posiciona desfavorável à reserva de vagas. O Prof.
Jairo Campos passa a condução da sessão ao Prof. Clébio de Araújo a fim de
fazer defesa do processo em pauta posto ser este de sua autoria. Após a defesa o
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Prof. Clébio Araújo dirige as discussões e a Conselheira Andréia Vieira sugere
que a proposta de reserva de vagas se estenda a todos os cursos ofertados pela
UNEAL; O conselheiro Édel Guilherme sugere que o processo seja
encaminhado à Assessoria Jurídica para emissão de parecer a fim de que este
conselho não venha a tomar atitudes sem embasamento legal. Neste momento o
Prof. Jairo Campos reassume a presidência da sessão que conduz a votação, a
proposta do Prof. Édel Guilherme é aprovada e o processo deverá ser
encaminhado à ASJUR para parecer. Em razão do esgotamento do tempo a
sessão é encerrada e os pontos restantes serão pauta da próxima sessão
extraordinária marcada para o dia vinte e oito de abril de 2011. Nada mais
havendo a tratar o presidente deu por encerrada à sessão e foi lavrada a
presente ata, assinada por mim, Lilly Sales, Secretária do CONSU/UNEAL, pelo
presidente do CONSU/UNEAL, Reitor Prof. 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

CONSELHEIROS:
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