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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 
 

ATA Nº 29 - DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO CURADOR (CONCUR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PAMPA 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 

9h20min, na Sala 07, do Campus da UNIPAMPA, na cidade de Santana do 

Livramento, sob a presidência do Conselheiro pro tempore, Prof. César 

Augustus Techemayer, reuniram-se os docentes Prof. Erick de Melo 

Maciel, Prof. Francisco Ripoli Filho, Prof. Norton Victor Sampaio, Prof. 

Regis Sebben Paranhos, Prof. Thadeu José Francisco Ramos, Prof. Wilber 

Feliciano Chambi Tapahuasco, o representante dos Servidores Técnicos 

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

representante dos discentes Zander Lucas Costa Faria, o representante da 

comunidade externa, Prof. Ariel Behr, participa da reunião via web 

conferência, o Coordenador da AUDIN, Sr. Frank Sammer Beulck Pahim e 

o Prof. Jeferson Luis Lopes Goularte, como convidados. O Presidente, 

Prof. César, deu início à reunião, com a apresentação da Pauta da Reunião: 

1. Relatório da Auditoria Interna- AUDIN: Em prosseguimento foi 

apresentado pelo Coordenador da AUDIN, Sr. Frank, Relatório de 

Auditoria Interna que consigna a análise dos dados e informações do 

Relatório de Gestão 2014, considerando os aspectos de conformidade em 

relação aos conteúdos obrigatórios nos termos da legislação vigente, 

levando em consideração: as auditorias realizadas em todas as áreas da 

Universidade em 2014, o Relatório de Gestão 2013, o Plano de 

Providências da Gestão para o CONCUR, as Auditorias e Recomendações 

da CGU e TCU e as Recomendações realizadas pela AUDIN. Foi 

elaborada duas versões do Relatório, a primeira como Relatório Preliminar, 

onde foram feitas recomendações a PROPLAN, que foram respondidas 

através de Ofício 71/2015-PROPLAN (p. 219-223). A segunda versão o 

Relatório Final de Auditoria Interna 01/2015 (p. 224-232), apresentado 

pelo Coordenador da AUDIN, que salienta, no âmbito da UNIPAMPA, o 

Relatório de Gestão estar a cargo da PROPLAN, a qual concentra as 

informações recebidas das unidades e demais órgãos da Universidade, 

compila as informações e remete a Auditoria Interna somente para 

verificação de conformidade. Na sequência Frank, explicou os critérios de 

análise utilizados, as Constatações, as Considerações, as Recomendações e 

as Conclusões emitidas pela Auditoria Interna, que atestou a conformidade 

do Relatório de Gestão 2014 da UNIPAMPA. Após a apresentação, 
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iniciaram as discussões e os questionamentos ao Coordenador da AUDIN, 

manifestaram-se os Conselheiros: Prof. Ripoli, alertou sobre falta do 

Organograma Funcional, recomendado em outros pareceres e ainda não 

atendido. Prof. Erick ressalta os problemas de Gestão, sugeriu ao 

Coordenador da AUDIN que determine prazo para execução das 

recomendações. Frank explica que a estrutura organizacional da 

Universidade está sendo reavaliada pela gestão,  que a AUDIN aguarda o 

Parecer do CONCUR com as recomendações para determinar as ações e 

prazos. Explicou que a AUDIN faz as recomendações no Plano de 

Providências à Gestão, estipulando prazo para retorno de preenchimento, 

assumindo o risco caso não responda ao plano, sendo que as 

recomendações são monitoradas pela CGU e TCU, comentou que 

participou da reunião de dirigentes no campus Bagé, em 26/03/2015, a 

convite da gestão, para falar sobre a auditoria de ensino e as necessárias 

respostas ao plano de providências da AUDIN, enviadas pela PROGRAD 

aos Campi, salienta que a auditoria interna faz as recomendações para 

melhorar os processo e que se os gestores dos Campi não responderem a 

AUDIN, poderão responder futuramente a CGU e TCU, que possuem um 

caráter fiscalizatório. Prof. Jeferson propõem a capacitação de Gestores, 

junto a CGU, cuja proposta será encaminhada pelo Presidente. Prof. 

Thadeu questionou onde está representada a gestão de Obras da 

Universidade, onde está demonstrado a Gestão de Recursos de Capital, 

quantas, quais obras, qual o percentual de execução e o empenhado, pois 

não foram localizados no Relatório. Prof. César e os demais Conselheiros 

relataram o prazo restrito para aprovação, avaliação e emissão do parecer 

pelo CONCUR. Houve várias discussões sobre pontualidades do relatório, 

pois existem ações não executadas, que não estão justificadas e não consta 

o prazo de execução. Prof. Jeferson, explicou sobre emitir o Parecer sobre 

a PLOA, sugere que a Pró-Reitora de Planejamento apresente a distribuição 

do Orçamento da Universidade. Prof. Erick sugere regulamentar o 

Processo entre Orçamento, Contabilidade e AUDIN, para apresentação do 

Relatório de Gestão ao CONCUR. Ficou para à tarde a emissão do Parecer 

do Conselho sobre o Relatório de Gestão 2014 da UNIPAMPA.  2. 

Vinculação da Auditoria Interna ao CONCUR – Em prosseguimento, 

Sr. Frank solicitou incluir na pauta a Proposta da Minuta do Regimento da 

AUDIN, informou que tramita na Reitoria desde 2014, sendo analisada 

pelo CRN do CONSUNI em 2015, que sugeriu que a Auditoria ficasse 

vinculada ao CONCUR, porém garantidas sua independência e 

resolutividade. Ficou definido em marcar uma reunião para tratar do 

assunto. A reunião pela manhã foi encerrada às 12h05min. À tarde com a 

presença dos Conselheiros a reunião teve início às 14h15min, com o item 

de pauta: 3. Parecer sobre o Relatório de Gestão 2014 da Universidade 

Federal do Pampa: Da análise e subsequente manifestação acerca do 
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Relatório de Gestão da Universidade Federal do Pampa relativo ao ano de 

2014, constante no Processo 23100.000583/2015-31 o Conselho Curador 

(CONCUR) pro tempore, desta Universidade, emitiu o Parecer 01/2015, 

conforme documento anexo.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 17h30min, lavrada a presente ata que vai assinada, por mim, 

Cátia Liliane Torma dos Reis, Secretária do Conselho e pelos demais 

participantes. 


