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MINUTA DA ATA Nº 27- DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO CURADOR (CONCUR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PAMPA 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, às 11h, na Sala do 

Gabinete da Reitoria, na cidade de Bagé, presentes a Reitora, Profª. Ulrika 

Arns, o Vice-Reitor, Prof. Almir Barros da Silva Santos Neto, os Pró-Reitores, 

Vanessa Rabelo Dutra, PROPLAN, Sandra Mara Silva de Leon, PROGESP, 

Everton Bonow, PROAD, Frank Sammer Pahim, Coordenador Auditoria Interna 

e o Professor convidado, Jeferson Luis Lopes Goularte, ex-presidente do 

CONCUR. A reunião foi aberta pela Reitora, que agradeceu a presença e 

disponibilidade dos membros para compor o Conselho pro tempore do 

CONCUR, na sequência empossou os Conselheiros, como membros 

Docentes: Prof. César Augustus Techemayer, Prof. Erick de Melo Maciel, Prof. 

Francisco Ripoli Filho, Prof. Norton Victor Sampaio, Prof. Regis Sebben 

Paranhos, Prof. Thadeu José Francisco Ramos e o Prof. Wilber Feliciano 

Chambi Tapahuasco; como representante dos Servidores Técnicos 

Administrativos em Educação (TAE) Sherer Augusto Munhoz Mendes e como 

representante dos discentes Zander Lucas Costa Faria. O representante da 

comunidade externa, Prof. Ariel Behr, justificou a ausência. Em 

prosseguimento, Frank, colocou-se à disposição do Conselho, explicou a 

dinâmica do trabalho da AUDIN, os processos de Auditorias realizados, as 

recomendações e os respectivos Planos de Providências, salienta que todo 

trabalho da Auditoria Interna está documentado no Relatório de Gestão. Em 

Continuidade Prof. Norton, explicou a importância do Conselho Curador aos 

novos membros e o comprometimento com a Instituição, não sendo apenas 

uma instância pró-forma. O Prof. Jeferson explanou das dificuldades de 

constituir o Conselho e a luta pelo processo de valorização dos conselheiros, 

quanto à pontuação e carga horária, que foram atendidos pela Reitoria, sugeriu 

fazer a Universidade conhecer as instâncias da Instituição e ressaltou a 

importância do trabalho em conjunto com a AUDIN. Prof. Ripoli reforçou a 

importância da divulgação do Conselho e que os membros estendam os 
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convites para composição do CONCUR. A Reitora relatou o controle e 

transparência da Universidade, como Instituição Pública Federal, com o auxílio 

da AUDIN. Em prosseguimento Vanessa Dutra, entregou o Relatório de Gestão 

2014, de forma informal, para avaliação do Conselho, informou que o prazo de 

envio para TCU é até 30/04/2015, no sistema E-CONTAS, pela PROPLAN. A 

Pró-Reitora solicitou que fosse estabelecido prazo para emissão do Parecer do 

Conselho, sobre a Conformidade do Relatório de Gestão. Frank explicou que o 

Processo tem duas fases, a primeira é a proposta de análise e correções e na 

segunda a verificação com as respostas das áreas apontadas. Sugeriu que o 

Conselho analisasse os dados provisórios existentes, até o envio do Relatório 

final. Ficou acordado que o parecer do CONCUR será encaminhado no dia 

23/04/2015. Na sequência, Everton salientou o prazo curto de entrega do 

Relatório de Gestão, a exemplo da parte contábil, que encerra a partir de 

Janeiro, ficando com prazo restrito para conclusão e consequentemente para a 

emissão do parecer, colocou-se à disposição do Conselho e salientou a 

veracidade dos dados do Relatório de Gestão. Em prosseguimento, Sandra 

colocou à disposição a Pró-Reitora de Gestão de Pessoal, para consultas e 

esclarecimentos. Em continuidade os Conselheiros deliberam em realizar uma 

reunião extraordinária, convocada para às 13h30min, para mesma data. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h05min, lavrada a presente 

ata que vai assinada, por mim, Cátia Liliane Torma dos Reis, Secretária do 

Conselho e pelos participantes da Reunião. 


