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Ata da reunião ordinária do Conselho de Curadores da Universidade Federal da 
Bahia realizada no dia 09.12.2019. 
 
Aos 09 (nove) dias do mês dezembro do ano 2019 (dois mil e dezenove), às 14 1 
(quatorze) horas, reuniu-se o Conselho de Curadores da Universidade Federal da Bahia, 2 
em caráter ordinário, sob a presidência do Conselheiro Horácio Nelson Hastenreiter 3 
Filho, presentes os Conselheiros a seguir relacionados: Professores Roberto Paulo 4 
Correia de Araújo, Ilka Dias Bichara, Maria Valesca de Carvalho Silva, João 5 
Glicério de Oliveira Filho e Renata Biegelmeyer da Silva Rambo. Havendo quórum, 6 
o Presidente declarou aberta a sessão e, em seguida, submeteu à apreciação e votação a 7 
minuta da Ata da reunião do dia 29.03.2019, sendo aprovada por unanimidade, 8 
subsequentemente ingressando na Ordem do Dia através do item 01: Eleição do 9 
Presidente do Conselho para exercício em 2020. O Presidente informou e registrou a 10 
sua permanência como membro do CONSUNI, este por ele representado no Conselho 11 
de Curadores até o mês abril/2020, quando expirará o seu mandato como Diretor da 12 
Escola de Administração, a cujo cargo não pretende concorrer para efeito de reeleição, 13 
com isto pretendendo transmitir aos seus pares uma mensagem de desaconselhável 14 
adoção de procedimento referente à sua eventual recondução para a presidência do 15 
presente Colegiado sob pena de compulsória interrupção em pleno curso, todavia 16 
admitida, se for o caso, para ocorrência e vigência até a mencionada data limite de 17 
abril/2020, em cuja oportunidade seria providenciada uma nova escolha colegiada 18 
diretiva, neste caso de forma definitiva e extensiva até o final do referido ano. Com a 19 
consensual anuência plenária e na inexistência de candidaturas alternativas, foi então 20 
colocada em votação a aludida e aventada proposição, sendo unanimemente aprovada, 21 
assim reelegendo-se o Conselheiro Horácio Nelson Hastenreiter Filho para Presidente 22 
do Conselho de Curadores nos moldes e condições devidamente assinaladas e 23 
formalizadas. Item 02: Processo nº 23066.061259/2019-86 – Plano de Auditoria 24 
Interna (PAINT 2020). Com a palavra, o Sr. Aroldo Rabelo Teixeira,Coordenador da 25 
Coordenadoria de Controle Interno (CCI), especialmente convidado a participar da 26 
reunião, efetuou alguns comentários gerais acerca do citado PAINT, este já distribuído 27 
para conhecimento e apreciação dos Conselheiros, com destaque para a sua 28 
caracterização como um plano de auditoria de elaboração anual, cuja estruturação veio a 29 
ser modificada no presente exercício, basicamente no tocante à metodologia da sua 30 
execução, de certa forma aproveitada do respectivo mecanismo de confecção utilizado 31 
pelo IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia), já aprovada 32 
pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e pela CGU (Controladoria Geral da União), 33 
apresentando como principal objetivo, dentre outros contidos no seu escopo, a escolha e 34 
seleção das auditorias a serem realizadas no ano seguinte, adicionalmente sublinhando e 35 
indicando o prazo de fevereiro/2020 como limite para preparo e encaminhamento do 36 
Relatório de Atividades de 2019, por fim ressaltando a persistência da situação de 37 
reduzido quantitativo de técnicos integrantes da equipe da referida Coordenadoria de 38 
Controle Interno, constituindo-se um preocupante problema que já perdura há algum 39 
tempo, então fazendo-se necessária e premente a adoção de providências voltadas para a 40 
ampliação do citado grupo mediante consideração de critérios de competência e 41 
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qualificação dos seus componentes. Em seguida, o Sr. Alessandro Melo, membro da 42 
CCI, igualmente convidado a participar da sessão, procedeu a uma breve apresentação 43 
acerca das principais atividades a serem implementadas pelo aludido órgão em 2020, 44 
tomando como base uma matriz de riscos alto e médio com as respectivas ações, todas 45 
elas constantes do escopo do PAINT, cujo cumprimento representará um significativo 46 
grau de sucesso apesar da elevada complexidade da sua efetivação, além da previsão de 47 
execução de outras tantas de menor porte e relevância, por ele igualmente elencadas em 48 
conformidade com as respectivas menções no texto do documento em apreço. O Sr. 49 
Aroldo Teixeira ainda registrou o encaminhamento do PAINT/UFBA/2020 à 50 
Controladoria Geral da União (CGU), já efetuado, com a aprovação integral do seu teor, 51 
sem qualquer ressalva por parte do referido órgão federal e noticiou a intenção da CCI 52 
de permanente aperfeiçoamento das suas atividades para efeito de atuação em plena 53 
sintonia e correspondência com as diversas demandas universitárias. Após breves 54 
considerações complementares, o Presidente propôs o encaminhamento da votação do 55 
tema em exame, com o posterior envio eletrônico do seu parecer para todos 56 
Conselheiros, nas favoráveis condições por ele concebidas e consensualmente acatadas, 57 
sendo ratificado pela unanimidade plenária, dessa forma deferindo-se o 58 
PAINT/UFBA/2020 nos moldes devidamente assinalados, apreciados e formalizados. 59 
Em seguida, o Conselheiro João Glicério de Oliveira Filho registrou a necessidade de 60 
ampliação da equipe da CCI, mediante contratação de uma maior quantidade de 61 
auditores, atualmente em número de apenas 2 para execução dos correspondentes 62 
trabalhos de toda a UFBA. Não mais havendo pronunciamentos, o Presidente desejou 63 
Boas Festas e um Feliz Ano Novo aos Conselheiros, agradeceu a presença e a 64 
colaboração de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Alfredo Macêdo Costa, 65 
Secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, a ser devidamente assinada, com menção a sua 66 
aprovação, estando os pormenores da reunião gravados em DVD.  67 
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