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ATA 001/2011
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e onze, 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 DA SILVA, LUCIO
LUIZ IZIDRO DA SILVA, MARY SELMA DE OLIVEIRA RAMALHO,
VITÓRIA RÉGIA COSTA, RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA 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 das atas de 01 de dezembro e 14 de dezembro de 2010 pelo presidente,
em razão da ausência momentânea da secretária, depois de sugeridas alguns
acréscimos e alterações as atas foram aprovadas por unanimidade. A sessão
continuou sem apresentação de Informes. O presidente deu sequência à sessão
com a leitura dos pontos de pauta: 1- Apreciação de Edital de Convocação para
eleição de Diretor de Campus; 2- Modificação dos parágrafos 1º e 2º do Art.
136 do Regimento da UNEAL; 3- Normatização dos procedimentos de Colação
de Grau; 4- Apreciação da proposta de edital para eleição da CPA/UNEAL; 5Formação de Comissão Especial para elaboração dos Regimentos da Reitoria e
dos Campi da UNEAL; 6- Proposta de Resolução para regulamentação de
concessão de auxílio ao Estudante; 7- Proposta de Resolução para
regulamentação de concessão de Auxílio ao Pesquisador; e 8- Proposta de
inclusão da disciplina de Libras no Curso de Ciências Biológicas e demais
licenciaturas ofertadas na UNEAL. O primeiro ponto de pauta é apresentado
pelo Presidente da Comissão Geral de eleição para Diretores de Campus,
Leandro Souto, que usa apresentação em data-sow para que os conselheiros
acompanhem a leitura da proposta de edital, durante a leitura os conselheiros
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se inscrevem para esclarecimentos e sugestões e as propostas são votadas na
medida em que são apresentadas, alterando imediatamente o texto do edital.
Ao término da leitura, seguida das alterações aprovadas pelos conselheiros, o
presidente conduz a votação do edital que alcança aprovação por unanimidade.
Dando prosseguimento à sessão o presidente apresenta o Proc. 4101-0059/2011 Modificação dos parágrafos 1º e 2º do Art. 136 do Regimento da UNEAL, que
sugere o tempo mínimo de permanência em sala de aula seja de 8 horas para o
docente com carga horária semanal de 20 horas, e de 12 horas para o docente
com carga horária de 12 horas, além de elencar a possibilidade de concessão de
regimes especiais de trabalho, com diminuição do tempo mínimo de
permanência em sala de aula, por deliberação dos colegiados de curso. O
preponente, Prof. Roberto Calabria, faz a defesa da proposta afirmando que a
atual exigência de 12 e 16 horas de permanência em sala de aulas aos docentes
com carga horária de 20 e 40 horas respectivamente, sobrecarrega o professor
que necessita dividir seu tempo de trabalho entre o ensino a pesquisa e a
extensão, e quanto à delegação de poderes aos colegiados dos cursos para
deliberarem quanto à oferta de regime especial de trabalho, defende que os
colegiados possuem melhor visão da situação específica de cada docente e das
necessidades dos cursos, além da medida visar também a celeridade dos
processos administrativos o que permitiria ao CONSU focar-se em assuntos de
maior alcance à comunidade acadêmica em geral. Após a defesa os conselheiros
se inscrevem para esclarecimentos e discussão da matéria. A discussão estendese com levantamento de questões legais, como a previsão da LDB que estipula
em 8horas o tempo mínimo de permanência em sala de aula do docente das
escolas públicas de ensino superior. O Conselheiro e Pró-Reitor de Graduação,
Prof. Antônio José Rodrigues Xavier informa que a PROGAD necessita com a
máxima urgência da resolução da questão para dar prosseguimento ao
levantamento das atuais carências de professores, a fim de subsidiar o
encaminhamento de concurso para professores substitutos. Discutem também a
cultura institucional onde alguns profissionais apóiam-se no mínimo de horas
instituídos para realizarem apenas esta obrigação mínima, desconsiderando que
ao instituir o tempo mínimo de horas, não se exclui a prestação de maior
número de horas em sala de aula a depender das necessidades da instituição e
de outras atividades acadêmicas desenvolvidas pelo discente na distribuição de
sua carga horária, ou seja, 20 ou 40 horas. Em razão do adiantado da hora e da
prolongação das discussões o conselheiro Prof. Wellyngton Chaves Monteiro
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solicita prorrogação da sessão por mais duas horas, proposta acatada pela
maioria. Durante as discussões o conselheiro Rafael Cardoso manifesta a
intenção de pedir vistas ao processo em razão de entender necessitar de maior
tempo para amadurecimento da questão, além da parca representatividade
discente no conselho. O conselheiro Renan Rocha também manifesta interesse
em pedir vistas ao processo para discussão com os demais representantes do
Sindicato dos Professores. Em conseqüência o Prof. Roberto Calabria retira sua
proposta o que causa certa elevação de ânimos, e para restabelecer a ordem o
presidente interrompe a sessão por 15 minutos. Retomada a sessão, é
apresentada nova proposta, desta feita trazida a baila pelo conselheiro Prof.
Renan Rocha da Silva, difere da anterior, de propositura do Prof. Roberto
Calábria, no seguinte: que a redação do § 2º seja, “Aos Colegiados dos Cursos
caberá a responsabilidade por deliberar, em decisão claramente motivada,
acerca de regimes especiais de trabalho, e nestes casos a carga horária semanal
poderá ser inferior ao limite estabelecido no parágrafo anterior, respeitando-se
o limite previsto no Art. 57 da Lei 9.394/96 - LDB”. Colocada em votação a
proposição do Prof. Renan Rocha é acatada por unanimidade. Nesse momento
a secretária ausenta-se e é substituída pela Assessora de Comunicação,
Claudioneide Soares. Na continuidade os conselheiros deliberam que a ata de
cada sessão seja redigida e enviada, via email, aos conselheiros no prazo de
setenta e duas horas úteis após a realização da sessão correspondente. Em
seguida, por proposta do Prof. José Crisólogo, é votada e constituída a
Comissão Especial para Revisão do Regimento Geral da Universidade Estadual
de Alagoas - UNEAL, constituindo-se a referida pelos seguintes: Representantes
docentes, Prof. Wellyngton Chaves Monteiro da Silva, Prof. Washington Viana
Alves e Roberto Calabria Guimarães da Silva; como representante dos
discentes, Pedro Marcelo Félix Gomes e representando os servidores TécnicoAdministrativos, Sóstenes Augusto Santos do Nascimento e Plínio Barbosa do
Nascimento. 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, Claudioneide Soares, Secretária do CONSU/UNEAL, nesta sessão, pelo
presidente do CONSU/UNEAL, Reitor Prof. Jairo José Campos da Costa e
demais conselheiros presentes.
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Claudioneide Soares
Secretária do CONSU em exercício

Prof. Jairo José Campos da Costa
Presidente do Consu

CONSELHEIROS:
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