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Ata da reunião ordinária do Conselho de Curadores da Universidade Federal da 

Bahia realizada no dia 28.04.2022. 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês abril do ano 2022 (dois mil e vinte dois), às 14h30min. 1 

(quatorze horas e trinta minutos), reuniu-se, remotamente, o Conselho de Curadores da 2 

Universidade Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência do Conselheiro 3 

João Martins Tude com a participação dos seguintes Conselheiros: Leandro Reinaldo 4 

da Cunha, Claudiani Waiandt, Ricardo Carneiro de Miranda Filho, Renata 5 

Biegelmeyer da Silva Rambo e Luiz Alberto Bastos Petitinga; como convidado, 6 

participou da reunião os Professores Eduardo Luiz Andrade Mota (Pró-Reitor de 7 

Planejamento e Orçamento), Dulce Maria Carvalho Guedes (Pró-Reitora de 8 

Administração) e Maria Valesca de Carvalho Silva (FCC). Havendo quórum, o 9 

Presidente declarou aberta a sessão e, em seguida, passou ao item 01 da pauta: 10 

Relatório de Gestão da UFBA/2021. Relatoria: Conselheiro Ronaldo Pesente. Com a 11 

palavra, o Professor Eduardo Luiz Andrade Mota, Pró-Reitor de Planejamento e 12 

Orçamento, participando especialmente da reunião, procedeu a uma exposição sobre o 13 

tema em apreço, por ele intitulada “Relatório Integrado de Gestão 2021”, com destaque 14 

para os seguintes tópicos gerais ali abordados: sumário; gestão e governança com 15 

destaque para os Planos de Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA; 16 

resultados finalísticos no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil; 17 

gestão de pessoas; orçamento e infraestrutura de execução orçamentária. Concluída a 18 

apresentação e franqueada a palavra para esclarecimentos, o Conselheiro Luiz Alberto 19 

Petitinga destacou os problemas de infraestrutura e manutenção vivenciados na sua 20 

Unidade Universitária, em especial no que tange ao uso do ar condicionado nas atividades 21 

presenciais e solicitou esclarecimentos quanto às medidas que estão sendo adotadas para 22 

solucioná-las, sendo informado pelo Professor Eduardo Mota que a SUMAI emitiu uma 23 

orientação técnica acerca do uso do ar condicionado durante o período da COVID-19, ao 24 

tempo em que pontuou que a Instituição possui diversas salas dependentes de ventilação 25 

e iluminação artificial e a pandemia tem exigido a adaptação desses espaços, contudo a 26 

carência de orçamento tem dificultado a resolução dessa questão em tempo ágil. O 27 

Conselheiro Ricardo Miranda, compartilhando das mesmas preocupações, no que tange 28 

às dificuldades de manutenção dos espaços e equipamentos da Instituição, pontuou a 29 

importância em se pensar essas questões, no momento oportuno, a fim de sanar ou 30 

minorar essas dificuldades, na medida do possível, tendo em vista a carência de recursos. 31 

Na continuidade, o Professor Eduardo Mota, reportando-se às falas anteriores no que 32 

tange ao déficit orçamentário, enfatizou que sem um aporte adequado e sem um programa 33 

federal com recursos específicos para obras novas e recuperação predial, seguiremos com 34 

enormes deficiências nesses setores; em seguida, registrou e anunciou, como de praxe, a 35 

pessoal retirada, após concluída a tarefa a ele atribuída de exposição e esclarecimentos ao 36 

Conselho. Ato contínuo, o Senhor Presidente, aludindo a uma sugestão do Conselheiro 37 

Ricardo Miranda, em reunião passada deste Conselho, sugeriu que as equipes da 38 

PROPLAN e PROAD permanecessem ao longo de toda a leitura do Parecer, a fim de 39 

prestar esclarecimentos que possam ser demandados. Os relatores Ronaldo Pesente e 40 

Maria Valesca de Carvalho se manifestaram contrários à necessidade de permanência 41 
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das equipes da Administração Central na reunião, visto que durante a elaboração do 42 

Parecer em comento, diversas consultas foram feitas à PROPLAN e à PROAD, sendo 43 

elas devidamente sanadas; assim, sugeriram a manutenção da mesma dinâmica dos anos 44 

anteriores, ou seja, finalizada a leitura do documento supracitado, havendo necessidade 45 

de esclarecimentos, os Pró-Reitores, Professor Eduardo Mota e Professora Dulce Maria 46 

Carvalho Guedes retornariam para a sala de reunião, caso necessário, para prestar 47 

esclarecimentos. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Ronaldo 48 

Pesente que procedeu à leitura da parte inicial do Parecer, elaborado em parceria com a 49 

Professora Maria Valesca de Carvalho, esta, especialmente participando da sessão, em 50 

virtude da sua importante atuação de assessoria na construção do referido documento, a 51 

qual deu continuidade à leitura do Parecer, especificamente, na análise da gestão 52 

orçamentária, contábil e financeira, tendo o Conselheiro Ronaldo Pesente, na sequência,  53 

prosseguido   na leitura da Subseção 3.4 do documento, referente à gestão de processos 54 

administrativos, e, em seguida,  finalizou a leitura do pluricitado  Parecer, cujo teor 55 

concluía, favoravelmente, à aprovação do já aludido Relatório de Gestão. O Senhor 56 

Presidente agradeceu aos relatores pela qualidade do trabalho realizado em tempo 57 

recorde e franqueou a palavra ao plenário para esclarecimentos. O Conselheiro Luiz 58 

Petitinga sugeriu que, para as próximas apresentações, a explanação fosse acompanhada 59 

de slides, o que facilitaria o acompanhamento dos dados retratados; perguntou à 60 

Professora Valesca se a presença de “Restos a pagar não processados” não configuraria 61 

alguma irregularidade, tendo ela esclarecido não tratar-se de uma irregularidade, 62 

entretanto, em um cenário ideal, almeja-se que esses “Restos a pagar não processados” 63 

ocorram, cada vez menos, na execução orçamentária; sugeriu, ainda, o Conselheiro 64 

Petitinga, que fosse incluído no Relatório em comento a recomendação de que a UFBA 65 

elabore um plano de ação, a curto e médio prazo, com vistas a melhorar essa situação das 66 

Unidades Universitárias de inadequação ao funcionamento presencial, diante das 67 

fragilidades de infraestrutura  que  impactam o ensino, pesquisa e extensão. Em resposta, 68 

o Conselheiro Ronaldo Pesente informou que as questões levantadas pelo Conselheiro 69 

Petitinga já foram consideradas e discutidas na Comissão de Patrimônio, Espaço Físico e 70 

Meio Ambiente e encaminhadas à Reitoria para que se tomasse as providências cabíveis, 71 

tendo enfatizado a importância de se focar, nesse momento, nas questões específicas do 72 

Relatório, não cabendo, no seu entendimento, a inclusão do plano sugerido, apesar de 73 

legítimo. Continuamente, o Conselheiro Ricardo Miranda solicitou esclarecimento 74 

acerca dos dados apresentados pela Professora Valesca, referente ao montante de quase 75 

700 milhões de reais relativo a operações de crédito previsto no Balanço Orçamentário 76 

referente a receita de capital que não se concretizou, o que gerou uma certa 77 

incompreensão  junto aos Conselheiros,  por considerarem o valor bastante expressivo; a 78 

Conselheira Valesca informou  que,  após consulta à PROPLAN, lhe fora esclarecido que 79 

esse valor refere-se à alienação de bens, ou seja, a UFBA tinha a expectativa de vender 80 

alguns bens, contudo, isso não ocorreu; diante disso, aduziu que orientou o setor 81 

competente e registrou, no final do Parecer em tela, que esse valor deveria ser 82 

desvinculado de “operações de crédito” e transferido para “alienação de bens”. Acerca 83 

dessa questão, o Conselheiro Ricardo Miranda informou ser importante ter 84 

conhecimento dos bens que seriam alienados, a motivação e a autoridade responsável pela 85 
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autorização, tendo a Professora Valesca explicitado que o Relatório não trata dessas 86 

questões específicas, mas somente de números frios. Tendo em vista o estranhamento no 87 

que respeita ao valor apresentado, o Senhor Presidente consultou o Professor Eduardo 88 

Mota para esclarecimentos, por telefone, que ficou de verificar com a equipe e retornar 89 

com a informação. Quanto à ausência de dados estatísticos mais aprofundados no âmbito 90 

da pesquisa e extensão, o Conselheiro Ronaldo Pesente pontuou que essas informações 91 

constam no Relatório de Gestão de forma bastante detalhada, contudo, optou-se por 92 

resumir esses dados no Parecer, haja vista a impossibilidade de abarcar todas as 93 

informações contidas no referido Relatório. Ato contínuo, finalizadas as manifestações 94 

dos Conselheiros (as), o Senhor Presidente sugeriu, como encaminhamento, a aprovação 95 

do Parecer supracitado, condicionado ao ajuste do Relatório com a emissão de uma nota 96 

explicativa e, posteriormente, replicar essa modificação no Relatório de Gestão para o 97 

Parecer, em consonância com as correções realizadas. Logo após, por telefone, o 98 

Professor Eduardo Mota esclareceu que o retro citado montante questionado se refere, 99 

realmente, a uma provisão de operações de crédito que partiu do Ministério da Economia 100 

direcionado à UFBA, o que não afeta as receitas e despesas da Universidade, contudo,  101 

causa grande estranheza e será solicitado esclarecimento ao referido Ministério por parte 102 

da Reitoria, visto que a forma como os dados se apresentam sugere uma manobra contábil 103 

do próprio Governo Federal,  comprometendo-se  a encaminhar uma nota explicativa aos 104 

relatores do Parecer para inclusão no Relatório, com a devida explicação acerca da origem 105 

desse valor. O Conselheiro Presidente concordou com as colocações sugeridas e 106 

submeteu o Parecer à votação, aí incluindo-se a realização do ajuste discutido, sendo 107 

APROVADO por unanimidade, dessa forma deferindo-se o “Relatório Integrado de 108 

Gestão 2021” nos moldes apresentados, discutidos e formalizados. Não havendo mais 109 

pronunciamentos, o Presidente submeteu à apreciação e votação a minuta da Ata da 110 

reunião do Conselho do dia 15.12.2021, então aprovada por unanimidade, agradeceu a 111 

presença e colaboração de todos e deu por encerrada a sessão, sobre a qual, eu, Terezinha 112 

Maria Dultra Medeiros, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, a ser 113 

devidamente assinada através do SIPAC, com menção a sua aprovação, estando os 114 

pormenores da reunião gravados eletronicamente. 115 

Aprovada, por unanimidade, em reunião virtual em 16.12.2022. 116 
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