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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

ACESSIBILIDADE AO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – A 
DISPONIBILIZAÇÃO DAS ATAS DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO (1961-1964) 
AUTORA: LÍVIA REGINA ROCHA RETAMOSO 

ORIENTADORA: GLAUCIA VIEIRA RAMOS KONRAD 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, novembro de 2013. 

 
O acesso aos arquivos geralmente são delimitados fisicamente em razão do 
distanciamento entre os ambientes de consulta e de pesquisa. Assim, surgiu a 
necessidade de dispor, junto à comunidade em geral, a documentação referente a 
um dos Órgãos Colegiados da Universidade, o Conselho Universitário, órgão 
máximo de deliberação coletiva para assuntos administrativos e de definição da 
política geral da UFSM. O objetivo geral dessa pesquisa consiste em propiciar a 
acessibilidade às atas de reuniões do Conselho Universitário da Universidade 
Federal de Santa Maria, do período de 1961 a 1964, por meio das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC’s), de forma a disponibilizar e a universalizar o 
patrimônio documental e a História desta Instituição, por meio de um Catálogo 
descritivo em papel e meio eletrônico. Em termos específicos pretende-se mostrar a 
composição e o funcionamento dos Órgãos Colegiados da UFSM, enfatizando o 
Conselho Universitário; elaborar a descrição da documentação em estudo por meio 
da Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE); contribuir para a 
preservação do patrimônio documental da UFSM, bem como da sua História 
institucional; digitalizar as atas do Conselho Universitário a fim de maximizar seu 
acesso; disponibilizar o instrumento de pesquisa - catálogo - na internet através do 
software ICA-ATOM; elaborar um catálogo descritivo das Atas do Conselho 
Universitário, em suporte papel e também em suporte eletrônico, proporcionando 
qualidade do acesso às informações arquivísticas, com vistas a publicação e 
disponibilização efetiva através do software Ica-Atom. A presente dissertação se 
constitui, textualmente, de uma exposição introdutória, tendo na primeira parte uma 
abordagem incluindo o patrimônio documental no contexto do patrimônio cultural; na 
segunda parte, o acesso, acessibilidade e o uso das tecnologias da informação e 
comunicação; na terceira parte, contextualiza a Universidade Federal de Santa 
Maria; na quarta parte, a descrição arquivística; na quinta parte a metodologia; na 
sexta, os resultados, ou seja, o Catálogo das Atas da 1ª a 46ª Sessão do Conselho 
Universitário da UFSM e; por último, as considerações finais. Ao concluir, tem-se a 
dizer que o Catalogo, objeto desse estudo, está disponível no endereço 
www.ufsm.br/patrimonioarquivistico.  
 
Palavras-chave: Patrimônio Documental; Acessibilidade; TICs; UFSM; Catálogo. 



  

ABSTRACT 
 

Master's Dissertation 
Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

ACCESSIBILITY OF DOCUMENTARY HERITAGE FEDERAL 
UNIVERSITY OF SANTA MARIA - THE AVAILABILITY OF MINUTES 

OF COUNCIL UNIVERSITY (1961-1964) 
AUTHOR: LÍVIA REGINA ROCHA RETAMOSO 
ADVISOR: GLAUCIA VIEIRA RAMOS KONRAD 

Date and Place of Defense: Santa Maria, novembro de 2013. 
 

Access to files is usually delimited physically due to the distance between the query 
environments and research. Thus arose the need, within the community in general, 
the documentation for one of the Governing Bodies of the University , the University 
Council, the highest body of collective deliberation for administrative issues and 
defining the general policy of UFSM. The overall goal of this research is to provide 
accessibility to the meeting minutes of the Board of the Federal University of Santa 
Maria, the period from 1961 to 1964, through the Information Technology and 
Communication (ICT), in order to provide and universalize documentary heritage and 
History of this institution, through a descriptive catalog on paper and electronically. 
Specifically, we shall show the composition and functioning of the Governing Bodies 
of UFSM, emphasizing the University Council; establish a description of the 
documentation in the study by the Brazilian Standard for Archival Description 
(NOBRADE); contribute to the preservation of documentary heritage UFSM as well 
as its institutional History, scan the minutes of the University Council in order to 
maximize their access, providing the survey instrument - catalog - the internet 
through the ICA - ATOM software; prepare a descriptive catalog of the Minutes of the 
University Council in support paper and in electronic media, providing quality access 
to archival information, with a view to publication and effective via software Ica - 
Atom. This dissertation is, literally, an introductory statement, with the first part 
including an approach to documentary heritage in the context of cultural heritage; in 
the second part, access, accessibility and use of information technologies and 
communication; in the third part, contextualizes the Federal University of Santa 
Maria; in the fourth part, archival description; the farm part of the methodology; on 
sixth, the results, ire the catalog of the Proceedings of the 1st to the 46th Session of 
the University Council of UFSM and lastly, final remarks. When finished, have to say 
that the Catalogue, the object of this study is available at 
www.ufsm.br/patrimonioarquivistico. 
 
Keywords: Documentary Heritage; Accessibility; TIC’s; UFSM; Catalog. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vive-se contemporaneamente um processo histórico no qual o destaque para 

a comunicação informatizada é muito forte. As novas tecnologias oferecem dados 

imediatistas, mesmo em se tratando de termos extemporâneos. As buscas se 

efetuam de maneira virtual, na ampla maioria das vezes, sem que se tenha mais de 

estar em um ambiente fechado, contendo uma infinidade de tomos relevantes ao 

tema a ser pesquisado. A informatização documental, por meio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s), altamente presente na vida dos pesquisadores, 

possibilita uma captação de dados via redes sociais ou fechadas dependendo da 

instituição ou tipologia temática a ser abrangida (MATOS, 2004). 

Ao se tangenciar uma busca em material pertinente e pertencente a uma 

instituição, aquilo que se refere à tomada de decisões e posicionamento a ser 

adotado no enfrentamento de alterações que mais se adequem a vigência temporal, 

da adoção, verifica-se a lavratura de documentos pertinentes a mesma e o 

arrazoamento que leva a tal postura. A descrição minuciosa do porque dessa 

criação e a utilização qualificada aos fins destinados sendo, em segundo momento, 

classificados e passando a formar o arquivo permanente da instituição de origem. 

Esses documentos integram, portanto, um arquivo permanente, ainda que façam 

parte do arquivo corrente (BELLOTTO, 2006). 

Classificados e arquivados tais documentos formam, em seu todo, um 

compêndio histórico ao longo de sua constituição. Arrazoamento que determina a 

necessidade de um arranjo previamente definido segundo a relevância e 

proveniência, sabendo-se que algumas dessas decisões se tornam quase perenes 

nestas instituições. Tendo como exemplo as normas oriundas de instituições 

públicas de um município que são normas posturais e embora, dividindo o mesmo 

espaço, são arquivadas em fundos diferentes (BELLOTTO, 2004). 

Estes documentos constituem marcos históricos nacionais, regionais, 

municipais ou mesmo familiares, dependendo da abrangência que a construção dos 

mesmos detenha. Vez que possibilita ao leitor/pesquisador denotar as diversas 

nuanças evidenciadas quando de sua lavratura, também porque observa normas 

específicas internacionais sobre arquivística que, nacionalmente, teve seu 
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documento normativo inicial em 1996, com última edição adotada em 2004, a 

NOBRADE - Norma Brasileira de Descrição Arquivística (BRASIL, 2006). 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nos seus 50 anos de 

História, se consolida como uma das mais importantes instituições de ensino 

superior do País e, neste contexto, uma série de ações vem sendo desenvolvidas 

para que o seu patrimônio documental seja preservado e ganhe visibilidade junto à 

sociedade. O órgão responsável por essas atividades e, mais especificamente, pela 

implantação do Sistema de Arquivos na instituição é o Departamento de Arquivo 

Geral (DAG), órgão suplementar central, sob a supervisão administrativa da Pró-

Reitoria de Administração. 

O acesso aos arquivos da instituição é delimitado fisicamente em razão do 

distanciamento entre os ambientes de consulta e de pesquisa, pelo que surge o 

questionamento que norteia a pesquisa em tela: Como utilizar as Tecnologias da 

Informação e Comunicação para disponibilizar as atas das reuniões do Conselho 

Universitário da UFSM? 

Assim, surgiu a necessidade de dispor, junto à comunidade em geral, a 

documentação referente a um dos Órgãos Colegiados da Universidade, o Conselho 

Universitário, órgão máximo de deliberação coletiva para assuntos administrativos e 

de definição da política geral da UFSM. Este estudo, portanto, visa possibilitar a 

acessibilidade a uma documentação que traz em si um recorte da história desta 

instituição de ensino. Aqui cabe destacar que a acessibilidade se refere à qualidade 

do acesso: as condições de oferta aos serviços de informação, comunicação e 

documentação, ou seja, a facilitação do acesso às informações ao maior número 

possível de usuários. Nas reflexões acerca do objetivo deste projeto, surgiu a 

intenção de fazer uso das ferramentas tecnológicas para propiciar maior e melhor 

acesso ao referido patrimônio documental da Universidade. 

Uma propositura sempre gera objetivos que facultem sua efetivação. Para tal 

desenvolvimento, busca-se dissertar com o fito primaz de proporcionar a 

acessibilidade às atas de reuniões do Conselho Universitário da Universidade 

Federal de Santa Maria, no período de 1961 a 1964, por meio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s), de forma a disponibilizar e a universalizar o 

patrimônio documental e a História desta instituição. 

A relevância desse acervo é assaz importante para que a historicidade 

regional, inserida num contexto nacional, ofereça subsídios aos acadêmicos de 
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inúmeras áreas de atuação, pesquisadores e historiadores e, disseminar, pela 

denotação documental, dessas atas, a trajetória regional e a importância que se 

reveste a Instituição para o cenário nacional e a área platina. Portanto, extrapolando 

fronteiras pela sua abrangência e oferecendo conhecimento inovado de forma 

universalizada. 

O objetivo geral da pesquisa consiste em propiciar a acessibilidade às atas de 

reuniões do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, do 

período de 1961 a 1964, por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s), de forma a disponibilizar e a universalizar o patrimônio documental e a 

História desta Instituição, por meio de um Catálogo descritivo em papel e meio 

eletrônico. 

 Em termos específicos pretende-se: 

 - Mostrar a composição e o funcionamento dos Órgãos Colegiados da UFSM, 

enfatizando o Conselho Universitário; 

 - Elaborar a descrição da documentação em estudo por meio da Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE); 

 - Contribuir para a preservação do patrimônio documental da UFSM, bem 

como da sua História institucional; 

 - Digitalizar as atas do Conselho Universitário a fim de maximizar seu acesso; 

 - Disponibilizar o instrumento de pesquisa – catálogo - na internet através do 

software ICA-ATOM; 

 - Elaborar um catálogo descritivo das Atas do Conselho Universitário, em 

suporte papel e, na etapa conclusiva, também em suporte eletrônico, 

proporcionando qualidade do acesso as informações arquivísticas, com vistas a 

publicação e disponibilização efetiva através do software ICA-ATOM. 

A presente dissertação se constitui, textualmente, de uma exposição 

introdutória; tendo na primeira parte uma abordagem incluindo o patrimônio 

documental no contexto do patrimônio cultural; na segunda parte, o acesso, 

acessibilidade e o uso das tecnologias da informação e comunicação; na terceira 

parte; contextualiza a Universidade Federal de Santa Maria; na quarta parte, a 

descrição arquivística, na quinta parte a metodologia, na sexta, os resultados, ou 

seja, o Catálogo das Atas da 1ª a 46ª Sessão do Conselho Universitário da UFSM e, 

por último, as considerações finais. 
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1 PATRIMÔNIO DOCUMENTAL NO CONTEXTO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL 

 

 

 Na tentativa de definir o termo “cultura”, Burke (2008) salienta que o mesmo 

costumava se referir às artes e às ciências. Posteriormente, para descrever a música 

folclórica, medicina popular, entre outras. E, na última geração, a palavra cultura 

passou a se referir a uma ampla gama de artefatos (imagens, ferramentas, casas e 

assim por diante) e práticas (conversar, ler, jogar) (p. 43). 

 Burke (2008) chama a atenção para o fato de que “esse novo uso da cultura 

nada tem de novo”. Em 1871, o Antropólogo Edward Tylor apresentou a seguinte 

definição de cultura: “todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, 

lei, costume e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade” (p. 43).  

A Constituição Brasileira de 1988, traz sua definição sobre o patrimônio 

cultural brasileiro no seguinte texto: 

 
Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - 
os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, art. 216°). 

 

Assim, pode-se compreender o patrimônio cultural como uma manifestação 

e/ou expressão da cultura de uma determinada sociedade, sendo de fundamental 

relevância para a preservação da memória e da identidade desta.  

Mattar (2003) acrescenta que o regimento do Arquivo Nacional, aprovado pela 

Portaria do Ministério da Justiça n° 600-B, de 15 de outubro de 1975, utiliza o termo 

patrimônio documental, expressão que se consolida após a Constituição de 1988, no 

art. 216, como espécie do gênero patrimônio cultural. 

 Neste sentido, conclui-se que o patrimônio documental, constituído por 

documentos e armazenado em arquivos, museus e bibliotecas, é um dos 

componentes do patrimônio cultural. Patrimônio documental é o conjunto de 

documentos conservados por registrar, revelar a trajetória de um organismo de 
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caráter público, privado, religioso, particular, sendo, portanto, parte da memória 

coletiva. 

 O Programa Memória do Mundo (UNESCO, 2002) afirma que o patrimônio 

documental, por pertencer à sociedade como um todo, deve ser preservado, 

protegido e acessível de modo permanente, sem obstáculos, resguardado o respeito 

devido aos hábitos e práticas culturais. De acordo com o referido Programa, a 

definição de patrimônio documental envolve os seguintes elementos: movíveis; feitos 

de símbolos/códigos, sons e/ou imagens; preserváveis (os suportes são elementos 

inertes); reproduzíveis e transladáveis; fruto de um processo de documentação 

deliberado. 

Abreu e Chagas (2009) alertam para o fato de que a arena do patrimônio 

cultural no Brasil vive um momento fecundo. Uma das razões foi a aprovação do 

Decreto n.3.551, de 4 de agosto de 2000, o qual instituiu o inventário e o registro do 

denominado “patrimônio cultural imaterial ou intangível”. O referido decreto veio 

valorizar o tema do intangível, contribuindo social e politicamente para a construção 

de um acervo amplo e diversificado de expressões culturais, em diferentes áreas. 

Gonçalves (2009, p. 27) confirma ser a categoria “patrimônio”, uma categoria 

individualizada, seja como patrimônio econômico, financeiro, seja como patrimônio 

cultural, seja como patrimônio genético. Sendo que suas qualificações acompanham 

as divisões estabelecidas pelas modernas categorias de pensamento: economia, 

cultura, natureza, entre outras. Entretanto, essas divisões são construções 

históricas. São resultantes de processos de transformação e continuam em 

mudança. 

 

 

1.1 Arquivo e Memória: Relações 

 

 

 O conceito de memória é compreendido como “uma construção psíquica e 

intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do passado, que não é 

somente aquela do indivíduo, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, 

social, nacional” (MOREIRA, 2005, p.11). Com base nesta definição, percebe-se que 

a memória é entendida como um bem coletivo, que deve ser preservado e 

transmitido. Neste contexto, para reunir e representar sua memória, os grupos 
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sociais elegeram, desde os tempos mais remotos, os chamados “lugares de 

memória” – arquivos, museus, centros de documentação –, espaços para garantir a 

perpetuação de sua história às próximas gerações (MARQUES, 2007). “Os lugares 

de memória nascem e vivem do sentimento que não existe memória espontânea, 

que é preciso criar arquivos, que é preciso manter os aniversários, organizar as 

celebrações, pronunciar as honras fúnebres, estabelecer contratos, porque estas 

operações não são naturais” (...).(NORA 1993, p. 13). 

Pode-se dizer assim que os arquivos existem desde que o homem sentiu a 

necessidade de registrar as suas vivências e ações, tendo se originado 

paralelamente à invenção da escrita. Antes desta, era transmitida de geração a 

geração, tornando-se esse costume insuficiente para perpetuar as tradições, 

crenças e conhecimentos acumulados durante os anos. Assim, ao decidir registrar 

os seus atos, o homem passou a documentar para o presente e para o futuro, pois 

passou a promover, simultaneamente, o respeito pelos traços do passado, ao 

mesmo tempo em que conferiu, à dinâmica temporal, o sentido de continuidade, de 

fluidez, refletindo agora o que outrora foi (SÁ, 2005).  

Uma parte considerável dos documentos de arquivo, após cumprir seus 

prazos administrativos, fiscais e jurídicos, deixa de ter valor imediato à organização 

que os produziu e passa a ser de interesse coletivo para a memória da instituição e 

para a sociedade a que pertence. Barbosa (2010) defende que a memória de uma 

instituição consiste na (re)construção de fatos e acontecimentos significativos da 

trajetória e das experiências de uma determinada entidade, de modo a estimular o 

processo de (re) construção de uma identidade comum entre esta e seus públicos 

de interesse. 

 Rueda, Freitas e Valls (2011), por sua vez, argumentam que as informações 

contidas nos acervos documentais devem estar reunidas, armazenadas e 

organizadas a fim de ficarem disponíveis para a consulta, visto que retratam não 

somente as atividades da instituição, mas também a época, o tempo e o espaço que 

esta ocupa na sociedade. 

 Neste sentido, percebe-se, atualmente, o interesse crescente em difundir e 

celebrar a memória das instituições, pois isto significa “aumentar e complementar a 

missão e os objetivos do órgão no que diz respeito tanto à prestação de serviços 

para a sociedade quanto à valorização da memória” (MARQUES, 2007, p. 24), 



 18 
 

sendo que tornar acessível o patrimônio documental das instituições – a sua 

memória – é uma atribuição dos profissionais da informação. 

Conforme Silva (2008), o Ministério da Educação e Cultura, através IPHAN, 

cria em 1984, o Programa Nacional de Preservação da Documentação Histórica - 

Pró-Documento. Sua intenção foi preservar, em todo território nacional, os acervos 

documentais privados de valor permanente, demarcando a atuação do Estado 

brasileiro na defesa da documentação privada em âmbito nacional. Castro (2010) 

ressalta que o programa se caracteriza pelo foco na preservação e conservação 

preventiva de documentos. 

Na Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991, a proteção do patrimônio 

documental é dever do Poder Público e define arquivo como 

 

os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 
exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer 
que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos (art. 2°). 

 

A Lei acrescenta no art. 25° que ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir 

documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e 

social. 

Bellotto (1989, p. 25) acrescenta que os arquivos permanentes das 

universidades possibilitam eficiência administrativa-acadêmica, informam sobre os 

procedimentos passados de ensino e de pesquisa; guardam direitos e deveres de 

professores, alunos e funcionários durante seu tempo de permanência na 

universidade e mesmo depois dele; finalmente, fornecem dados de toda ordem 

como “grande capital de experiência” para continuidade institucional da universidade 

Deste modo, o arquivo universitário ocupa um lugar importante na instituição 

ao preservar o conhecimento intelectual gerado na instituição e a evolução histórica 

do ensino superior. 
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1.1.1 Arquivos universitários 

 

 

Referindo-se a um arquivo universitário, Bellotto (1989, p. 23) define o mesmo 

com sendo “um conjunto de documentos produzidos, recebidos e/ou acumulados por 

instituições universitárias no decorrer de suas atividades”, tendo o mesmo como 

principal função: 

 

Reunir, processar, divulgar e conservar todos os documentos relativos à 
administração, História e ao funcionamento/desenvolvimento da 
universidade; avaliar e descrever estes documentos tornando possível seu 
acesso, segundo as políticas e procedimentos elaborados especificamente 
para estes fins; supervisionar a eliminação, ter controle da aplicação das 
tabelas de temporalidade, a fim de que nenhum documento de valor 
permanente seja destruído. Disto tudo depreende-se seu segundo grande 
papel que é o de: fornecer aos administradores as informações requeridas 
ao menor prazo possível; fazer as demandas de informação e de pesquisa 
requer-se do serviço de arquivos universitários que proponha e coordene 
dentro das unidades universitárias com afinidade de recuperação acelerada 
dos documentos necessários aos administradores (BELLOTTO, 1989, p. 
24). 

 

Ainda, Bellotto (1989, p. 25) apresenta cinco vertentes dessas convergências: 

 

1) Arquivo na universidade enquanto sistema documental oficial de 
informação administrativa e científica dentro das próprias unidades e órgãos 
de direção. 
2) Arquivos culturais com fundos e coleções de origem privada e de 
interesse da comunidade e de história da região. 
3) Arquivos da universidade como integrante de um sistema maior dentro da 
esfera jurídico-administrativa a qual a entidade está ligada. 
4) Assistência técnica das universidades aos arquivos públicos 
especialmente os municipais, tão carentes de recursos e de metodologias 
atualizadas. 
5) Ensino arquivístico em níveis de graduação, pós-graduação, 
especialização e extensão com que a universidade pode enriquecer a 
própria área e os próprios profissionais. 

 

Menezes (2012, p. 47) refere-se ao patrimônio arquivístico universitário como 

sendo “um conjunto informacional, adquirido por meio das fontes documentais 

arquivísticas, o qual compõe grande parte do patrimônio informacional da Instituição 

e a principal base do saber produzido por sua comunidade acadêmica”. Considera 

que os acervos documentais formam um bem patrimonial institucional de inestimável 

valor, e estes, por sua vez, se constituem como parte de sua memória e de seu 

corpo técnico. Recomenda ao profissional arquivista ampliar sua visão para o 
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patrimônio arquivístico da Instituição, na transformação do seu acervo num bem 

cultural, ao longo de sua vida útil, a fim de dar ao futuro documentos representativos 

da experiência humana em nosso tempo, como parte da sua própria memória, 

transformando-os em parte da memória da Instituição.  

Bellotto (1991, p. 15) aponta como principal papel dos arquivos universitários: 

 

1 - reunir, processar, divulgar e conservar todos os documentos relativos à 
administração, história e ao funcionamento/desenvolvimento da 
Universidade; 

2 – avaliar e descrever estes documentos tornando possível seu acesso, 
segundo as políticas e procedimentos elaborados especificamente para 
estes fins; 

3 – supervisionar a eliminação, ter o controle da aplicação das tabelas de 
temporalidade, a fim de que nenhum documento de valor permanente seja 
destruído. 

 

 Ainda, segundo Bellotto (1991, p. 17), o mais importante é que os arquivos 

universitários fornecem, aos administradores, as informações requeridas no menor 

prazo possível e, ainda, servem de informação para a própria Universidade, como 

um todo. Diante disso, as universidades, tal como outras instituições públicas e 

privadas, devem implantar seus programas de gestão de documentos. Desse modo, 

os procedimentos administrativos deverão ser sistematizados de forma que 

permitam o controle da produção documental, sua utilização, seus prazos de vida e 

sua destinação (eliminação, conservação temporária ou a guarda permanente). 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 define caber a administração 

pública a gestão da documentação governamental e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem (BRASIL, 1988, art. 216). 

Bellotto (1991) entende que, aplicando definição sobre o patrimônio 

arquivístico de uma instituição universitária pública federal, três fatores devem ser 

considerados: a materialização, nos documentos de arquivo, das etapas das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, como forma de proporcionar a sua 

continuidade para desenvolvimento da cultura, ciência e tecnologia do País; o bem 

social que essas atividades proporcionam à sociedade; e a manutenção da 

integridade desses registros contra os seus agentes agressores. 

A Resolução n. 14, de 24 de outubro de 2001, do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), colaborou ao aprovar os instrumentos Código de Classificação 

e a Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 
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Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública como um modelo a ser 

adotado nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - 

SINAR. 

Recebem, portanto, os arquivos universitários, tratamento específico na 

legislação e normas vigentes no País. 
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2 ACESSO, ACESSIBILIDADE E O USO DAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

A implementação de um sistema de acesso à 
informação tem como um de seus principais 
desafios vencer a cultura de segredo que, em 
muitas vezes, prevalece na gestão pública. A 
disponibilização de informações ao cidadão 
exige uma cultura de abertura e o servidor 
tem um papel fundamental para a mudança 
cultural, pois lida cotidianamente com a 
informação pública, de sua produção a seu 
arquivamento. 
 

(BRASIL, 2011). 
 

 A informação sob a guarda do Estado é sempre pública. Isto significa que a 

informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da 

sociedade é um bem público. O acesso a estes dados, que compõem documentos, 

arquivos estatísticos, constitui-se em um dos fundamentos para a consolidação da 

democracia, na medida em que fortalece a capacidade dos indivíduos de 

participarem de modo efetivo da tomada de decisões que os afeta. 

 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 
1988, art. 5°, inc. XXXIII). 

 

Efetivando esse direito, no caso da legislação brasileira, uma lei específica, a 

Lei de Acesso à Informação, consolida e define o marco regulatório sobre o acesso 

à informação pública sob a guarda do Estado; estabelece procedimentos para que a 

Administração responda a pedidos de informação do cidadão e, ainda, estabelece 

que o acesso à informação pública seja regra, e o sigilo, a exceção (BRASIL, 2011).  

Aqui se faz necessário estabelecer as definições para os termos “acesso” e 

“acessibilidade”. O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DBTA, 2005) 

conceitua acesso como a “possibilidade de consulta a documentos e informações”. A 

mesma publicação define acessibilidade como a “condição ou possibilidade de 
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acesso a serviços de referência, informação, documentação e comunicação” (DBTA, 

2005, p.19).  

Ferreira (2004) apresenta a acessibilidade como sendo a qualidade do 

acesso, de ser acessível. Refere-se à condição do acesso aos serviços de 

informação, comunicação e documentação. A Associação dos Arquivistas Brasileiros 

ressalta o dever da facilitação do acesso à informação arquivística de maneira 

imparcial ao maior número de pessoas, conforme discriminado nos Princípios Éticos 

do Arquivista (AAB, 2009). 

Pode-se inferir que, enquanto o acesso se refere ao ato de disponibilizar os 

documentos de arquivo, a acessibilidade envolve a questão da qualidade do acesso, 

o que envolve, entre outros aspectos, o tratamento arquivístico que antecede a 

disponibilização dos acervos, a satisfação das necessidades dos usuários do 

patrimônio documental e as possibilidades de transferência e uso das informações 

surgidas após o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s). 

Em uma cultura de acesso, são estabelecidas regras claras e procedimentos 

para a gestão das informações. Além disso, servidores devem ser permanentemente 

capacitados para atuarem na implementação da política de acesso à informação. 

A informação é definida no texto da Lei de Acesso à Informação Pública 

(BRASIL, 2011, art. 3°), como sendo “dados, processados ou não, que podem ser 

utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 

meio, suporte ou formato”. 

Costa et al. (2010) reconhecem que, não só as bibliotecas, museus, arquivos 

e centros de informação e documentação são considerados unidades de informação. 

Justificam que, diante das características e exigências da era da informação, 

também outras organizações e, os diversos setores intraorganizacionais, 

responsáveis pelo gerenciamento da informação documental e arquivística e das 

próprias TIC’s utilizadas institucionalmente, sejam elas organizações públicas, 

privadas ou do 3º setor (organizações não governamentais), são também unidades 

de informação. 

Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 

informação, propiciando o amplo acesso a ela e sua divulgação; proteção da 

informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 
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disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso (BRASIL, 

2011). 

O acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter 

orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre 

o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; informação 

contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou 

entidades, recolhidos ou não aos arquivos públicos; informação produzida ou 

custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo 

com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 

informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; informação sobre atividades 

exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização 

e serviços; informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização 

de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e informação relativa à 

implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações 

dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; ao 

resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos 

órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 

exercícios anteriores (BRASIL, 2011). 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas. Para o cumprimento desse dever, os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 

(internet) (BRASIL, 2011). 

Os sítios deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 

 

Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão;  
Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações;  

Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e legíveis por máquina;  
Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação;  
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Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 
acesso;  
Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por 
via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e  

Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 
para pessoas com deficiência (BRASIL, 2011, art. 8°, § 3°). 

 

Jardim (1999) aponta que as ferramentas tecnológicas fomentam um “espaço 

virtual”, originando novas configurações de produção, fluxo e acesso às 

informações. Sá (2005) pondera que a disponibilização das informações 

arquivísticas por meio do uso das TIC’s, especialmente através do uso da internet, 

permite alcançar um público mais amplo, tornando acessível, ao mesmo tempo, uma 

mesma informação para diferentes usuários, contribuindo para a disseminação da 

história e da memória institucional. Assim, pode-se perceber que, atualmente, os 

recursos tecnológicos contribuem e potencializam a questão da acessibilidade às 

informações que constituem o patrimônio documental, devendo ser cada vez mais 

utilizadas pelos profissionais que atuam em arquivos. 

É possível afirmar a evidente necessidade da organização e do tratamento da 

informação para subsidiar processos decisórios organizacionais (de gestores e 

colaboradores), com a finalidade de prestar informações aos usuários externos das 

organizações (financiadores, investidores, avaliadores, auditores, clientes, 

consulentes ou público-alvo, parceiros etc). Desse modo, “as práticas de 

organização e tratamento devem promover e subsidiar pesquisas e a produção de 

novos conhecimentos ou solução de problemas, bem como promover o exercício da 

cidadania e o empoderamento social” (COSTA et al., 2010, p. 131). 

Nas universidades, o uso de tecnologias de informação e comunicação 

(TIC’s) tornou-se essencial para a conquista e democratização de novos saberes, 

avanço e difusão do conhecimento gerado através das pesquisas. 

 As transformações decorrentes da chegada da comunicação eletrônica da 

informação modificaram as relações desta com os seus usuários e criaram a 

necessidade desses usuários dominarem a tecnologia em si, integrado-as às suas 

práticas cotidianas. Mais que isso, demanda a necessidade de aquisição de 

competências tanto para o uso devido de conteúdos quanto para transformar as 

informações disponíveis em conhecimento. 
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 As TIC’s possibilitam que o acesso e uso da informação ocorram num 

contexto diferente e distante de onde foi produzido. Os emissores originais fazem a 

interlocução com vários receptores ao mesmo tempo. Não é possível controlar o que 

está disponível e acessar tudo aquilo que possa contribuir para esses receptores 

avançarem em novos conhecimentos. É necessário que esses realizem uma 

seleção, verifiquem a legitimidade dos conteúdos e para tanto, é preciso adquirir 

competências. Para Marcovitch (2002), ao refletir sobre o ambiente das 

universidades “[o] grande desafio que teremos pela frente será o de preparar nossos 

quadros de referência para lidar com essa quantidade de informações e saber 

selecionar o que precisamos dentro da extraordinária disponibilidade existente”. 

 Um importante projeto que contribuiu para ampliar o acesso à comunicação 

científica foi a criação, em 1997, da primeira biblioteca virtual de revistas científicas 

brasileiras em formato eletrônico, o Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). 

 Originou-se de um projeto piloto por iniciativa da Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME), em 1965, e foi financiada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa de São Paulo (FAPESP). O principal objetivo desse projeto era o 

desenvolvimento de uma metodologia que permitisse o armazenamento, a 

disseminação e avaliação da literatura científica disponível em formato eletrônico, 

constituindo uma biblioteca digital de periódicos eletrônicos com texto na íntegra 

(CUNHA, 2000). 

 O Ministério da Educação (MEC) também vem desenvolvendo ações na área 

da informação digital, possibilitando aos professores, pesquisadores e estudantes 

universitários acesso à produção científica disponível em periódicos eletrônicos 

através do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), além de teses e dissertações, acessadas através da Base de Dados desta 

mesma coordenação. Outra ação do MEC é o Portal Domínio Público que foi 

lançado em novembro de 2004, com um acervo inicial de 500 títulos e que em maio 

de 2006 dispunha de 17.328 títulos. A sua missão, segundo o que informa o site é 

[...] disponibilizar informações e conhecimentos de forma livre e gratuita, [...] 

incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação entre os geradores de 

conteúdo e seus usuários, ao mesmo tempo em que também pretende induzir uma 

ampla discussão sobre as legislações relacionadas aos direitos autorais - de modo 

que a preservação de certos direitos incentive outros usos -, e haja uma adequação 
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aos novos paradigmas de mudança tecnológica, da produção e do uso de 

conhecimentos (2004). 

 Finalmente, cabe às instituições desenvolverem políticas internas para 

assegurar meios de registro da sua comunicação científica, levando em conta o fluxo 

da informação introduzido a partir das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

usando padrões estabelecidos pela comunidade acadêmica, agências de fomento e 

demais atores envolvidos no processo da comunicação científica, os quais podem 

interferir no reconhecimento e na certificação da qualidade acadêmica (OLIVEIRA, 

2006).  

 

2.1 Digitalização de Acervos 

 

A digitalização de acervos, conforme Resolução n. 31/2010 do Conselho 

Nacional de Arquivos - CONARQ, representa uma das ferramentas essenciais ao 

acesso e à difusão dos acervos arquivísticos, além disso, contribui para a sua 

preservação na medida em que limita o manuseio aos originais, permite o acesso 

simultâneo local ou remoto aos seus representantes digitais, como os documentos 

textuais, cartográficos e iconográficos em suportes convencionais. 

O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ (2010), reconhece que a prática 

de digitalização de documentos, contribui para o amplo acesso e disseminação dos 

documentos arquivísticos por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação; 

permite o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos de pesquisa 

por meio de redes informatizadas; promover a difusão e reprodução dos acervos 

arquivísticos não digitais, em formatos e apresentações diferenciados do formato 

original e incrementar a preservação e segurança dos documentos arquivísticos 

originais que estão em outros suportes não digitais, por restringir seu manuseio. 

Representantes digitais (digital surrogate) referem-se à representação em 

formato de arquivo digital de um documento originalmente não digital. Portanto, é 

uma forma de diferenciá-lo do documento de arquivo nascido originalmente em 

formato de arquivo digital (born digital) (BRASIL, 2010). 

Neste contexto, a adoção de um processo de digitalização implica no 

conhecimento não só dos princípios da arquivologia, mas também no cumprimento 

das atividades inerentes ao processo, quais sejam a captura digital, o 

armazenamento e a disseminação dos representantes digitais. Em outras palavras, 
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os gestores das instituições arquivísticas e, os demais profissionais envolvidos, 

precisam estar cientes dos custos que a implantação de um projeto de digitalização 

irá gerar e, mais ainda, da necessidade de um planejamento com previsão 

orçamentária e financeira capazes de garantir a aquisição, atualização e 

manutenção de versões de software e hardware, a adoção de formatos de arquivo 

digitais e de requisitos técnicos mínimos que garantam a preservação e a 

acessibilidade a curto, médio e longo prazo dos representantes digitais gerados 

(BRASIL, 2010). 

A elaboração de projetos cooperativos com outras organizações possuidoras 

de infraestrutura tecnológica e pessoal especializado, que ofereçam estrutura 

tecnológica adequada à captura digital, ao acesso e ao armazenamento com 

garantias de segurança e preservação em longo prazo, é uma alternativa sugerida 

pelo CONARQ em razão da natureza complexa de um ambiente tecnológico, que 

em geral, apresenta custos elevados para sua implementação e manutenção. 

Ainda, conforme preconiza o artigo 10° da Lei Federal n. 8.159/1991, a qual 

dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, as ações de 

digitalização não devem ser realizadas em detrimento das ações de conservação 

convencional dos acervos custodiados por instituições arquivísticas, pelo fato da 

conservação convencional dos acervos representarem uma ação inalienável e 

imprescritível. 

Um projeto de digitalização de documentos arquivísticos, de valor 

permanente, deve contemplar a geração de representantes digitais com qualidade 

arquivística, fidelidade ao documento original e capacidade de interoperabilidade. 

Além disso, o projeto deve conter ações que visem garantir a satisfação das 

necessidades de acesso. 

Antes de iniciar o processo de digitalização de documentos, é necessário que 

seja providenciado o tratamento arquivístico dos mesmos, bem como, a avaliação e 

seleção dos conjuntos documentais a serem digitalizados. Ainda, o acervo 

arquivístico selecionado para tal, deve ser previamente higienizado, identificado e 

organizado (arranjo, descrição e indexação). 

O CONARQ recomenda que, para se gerar um representante digital fiel ao 

documento original, deve-se identificar o menor caractere (linha, traço, ponto, 

mancha de impressão) a ser digitalizado para a determinação da resolução óptica 

que garantirá sua legibilidade na versão digital.  
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O processo de captura digital de uma imagem deve ser realizado com o 

objetivo de garantir o máximo de fidelidade entre o representante digital gerado e o 

documento original, levando em consideração suas características físicas, estado de 

conservação e finalidade de uso do representante digital.  

Quando o propósito da captura digital for a conversão em imagem, é 

necessário que se observe os parâmetros que possam significar riscos ao 

documento original, desde as condições de manuseio, a definição dos equipamentos 

de captura, o tipo de iluminação, o estado de conservação até o valor intrínseco do 

documento original. 

Os metadados técnicos a respeito do ambiente tecnológico (do documento 

original, da captura digital, do formato de arquivo digital gerado) e as características 

físicas dos documentos originais devem ser registrados em planilha e sempre que 

possível, devem ser encapsulados ao próprio objeto digital ou armazenados em um 

banco de dados. 

É necessário que os equipamentos utilizados possibilitem a captura digital de 

um documento arquivístico de forma a garantir a geração de um representante 

digital que reproduza, no mínimo, a mesma dimensão física e cores do original em 

escala 1:1, sem qualquer tipo de processamento posterior através de softwares de 

tratamento de imagem. 

O Quadro 1 a seguir, aponta a resolução mínima para cada tipo de 

documento, visando uma digitalização de boa qualidade. 

 

Quadro 1 - Resolução mínima por tipo de documento  

Tipo de 
documento 

Tipo de 
reprodução 

Formato de 
arquivo 
digital 

Resolução mínima, modo de cor e 
observações 

Textos impressos, 
sem ilustração, 

preto e branco (*) 
sem manchas 

 
Bitonal (**) 

 
TIFF38 sem 
compressão 

Resolução mínima de 300 dpi39, escala 1:1, 
com margem preta de 0,2 cm ao redor do 
documento, 4 bits, modo bitonal (**) 

Textos impressos, 
com ilustração e 
preto e branco (*) 

com manchas 

 
Tons de 

cinza (***) 

 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 1:1, 
com margem preta de 0,2 cm ao redor do 
documento, 8 bits, modo tons de cinza (***) 

 
Textos impressos, 

com ilustração e cor 

 
Cor 

 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi , escala 1:1, 
com margem preta de 0,2 cm ao redor do 
documento, 24 bits (8 bits por canal de cor), 
modo RGB (****) 

Manuscritos sem a 
presença de cor 

Tons de 
cinza 

TIFF sem 
compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 1:1, 
com margem preta de 0,2cm ao redor do 
documento, 8 bits, modo tons de cinza (***) 

   Resolução mínima de 300 dpi, escala 1:1, 
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Manuscritos com a 
presença de cor 

Cor TIFF sem 
compressão 

com margem preta de 0,2 cm ao redor do 
documento, 24 bits (8 bits por canal de cor), 
modo RGB (****) 

 
Fotografias (Preto e 
Branco e Cor) (**) 

 
Cor 

 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 1:1, 
com margem preta de 0,2 cm ao redor do 
documento, 24 bits (8 bits por canal de cor), 
modo RGB, com carta de cinza para ajuste de 
níveis (preferencialmente) 

Negativos 
fotográficos e 

diapositivos (a) 

 
Cor 

 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 3000 dpi, 24 bits (8 bits 
por canal de cor), modo RGB (****) 

 
Documentos 
cartográficos 

 
Cor 

 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 1:1, 
com margem preta de 0,2cm ao redor do 
documento, 24 bits (8 bits por canal de cor), 
modo RGB, com carta de cinza para ajuste de 
níveis (preferencialmente) (****) 

Plantas Preto e 
branco 

TIFF Resolução mínima de 600 dpi, 8 bits, com 
possibilidade de modo tons de cinza (****) 

Microfilmes e 
microfichas 

Tons de 
cinza (***) 

TIFF sem 
compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, 8 bits, modo 
tons de cinza (***) (SIC) 

 
Gravuras, cartazes 
e desenhos (Preto e 

Branco e Cor) 

 
Cor 

 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 1:1, 
com margem preta de 0,2cm ao redor do 
documento, 24 bits (8 bits por canal de cor), 
modo RGB, com carta de cinza ou cores para 
ajuste de níveis (preferencialmente) (****) 

Fonte: CONARQ (BRASIL, 2010, p. 17). 
Legenda.1  

 

 

É recomendado que, para a definição do tipo de equipamento de captura 

digital a ser utilizado, deve-se observar os tipos documentais existentes no acervo e 

sua quantificação, além das características físico-químicas de cada tipo de 

documento, a fim de reduzir os riscos à integridade física do original. 

 

                                                 
1
 (*) Sem manchas/com manchas. 

(**) Bi-tonal: Captura de imagem onde não há gradação entre o claro e o escuro. Recomenda-se o 
seu uso somente para textos impressos e/ou datilografados monocromáticos e muito homogêneos, 
sem presença de manchas ou escurecimento do suporte original. 
(***) Tons de Cinza/Escala de cinza: (Greyscale) - Recomenda-se o uso de escala de cinza para 
evitar que pequenas manchas interfiram na leitura final do representante digital. Da mesma forma 
para a digitalização de microformas, caso tenham as características assinaladas acima. 
(****) Modo de cor: RGB (Red-Green-Blue). Padrão de cores. RGB é a abreviatura do sistema de 
cores aditivas formado por Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). Este sistema é constituído 
por projeções de luz como monitores de vídeo e projetores (data displays), em contraposição ao 
sistema substrativo, formado por impressões (CMYK). O padrão RGB é padrão para apresentação de 
cores na internet e seu uso é recomendado para documentos originalmente coloridos ou com 
informações relevantes em cor e fotografias de modo geral. 
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3 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 

 

Continuo acreditando que só a educação leva 
ao desenvolvimento. Considero meu ideal 
indestrutível, pois passa, mas os ideais que 
defendo, se úteis à coletividade, 
permanecerão para sempre. 
 

(José Mariano da Rocha Filho). 
 

 

 A Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, pode-se afirmar, nasce 

diante do ideal de José Mariano da Rocha Filho; da anexação da Faculdade de 

Farmácia de Santa Maria, RS, criada em 1931, ser adrede à Universidade de Porto 

Alegre, em 1945. Que, a partir de 1946, pela anexação da Faculdade de Farmácia 

de Santa Maria e Direito e Odontologia de Pelotas, que pela Constituição do Estado 

do Rio Grande do Sul, em 1946, passa a se denominar Universidade do Rio Grande 

do Sul (URGS). Elevando o idealizador a diretor da Faculdade de Farmácia a 

integrar o Conselho Universitário da URGS e, sete anos depois, levar um projeto de 

construção da Faculdade de Farmácia de Santa Maria para o então reitor da 

Universidade, em Porto Alegre, em 1952. 

 A ascensão da trajetória gestacional educativa de José Mariano da Rocha 

passa, a partir de então, a vivenciar o que seria, uma década mais tarde, o atual 

pólo educacional de referencia no interior do Estado gaúcho passou a integrar a 

historicidade educacional nacional, platina e de reconhecimento universalizado. Para 

tal, um evento causal, veio ao encontro dos anseios, de expansão da Faculdade de 

Farmácia. Em 1954, ocorreu um movimento relevante dos alunos excedentes da 

Faculdade de Medicina da URGS, ensejando a proposta do funcionamento, em 

Santa Maria, anexa à Faculdade de Farmácia do Curso de Medicina, propositura 

apresentada ao Conselho Universitário da URGS e que, em 8 de abril daquele ano, 

teve sua aprovação.  

 O Curso de Medicina foi instalado em 19 de maio de 1954, mas sua 

instituição somente passaria a vigorar a partir de 1956, pela outorga da Lei n. 

2.712/56, com a criação da Faculdade de Medicina de Santa Maria, a qual passa a 

contar com o incremento de melhorias constantes devido a persistentes estudos 
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relacionados a técnicas modernas agregadas à Medicina. No mesmo ano de seu 

reconhecimento institucional, por exemplo, a Faculdade de Medicina de Santa Maria 

passa a contar com um dos modelos mais emergentes de microscópios eletrônicos 

e, em 1958, instala um sistema de televisão acoplado ao raio X, único existente na 

América Latina. Esforços para qualificações crescentes que interligam a Faculdade 

de Medicina local e outras instituições nacionais e internacionais, permitindo que 

houvesse a assimilação de pesquisas modernas, consoante às quais, adequar 

métodos inovadores de ensino que servem de impulsores à didática de outros 

cursos e aos próprios departamentos integrantes da Medicina (MARIANO DA 

ROCHA FILHO, 1998). 

 Interesse sequenciado e imorredouro que delineiam nova visão tendo, como 

consequência o surgimento de novos institutos somados as Faculdades de Farmácia 

e Medicina, culminando, num futuro imediato, com estudos preceptivos à criação de 

uma Universidade, guiada pelos princípios básicos que nortearam os cursos iniciais. 

Em 1960, acontece a colação de grau de quarenta e oito novos médicos, dos cem 

acadêmicos que formaram inicialmente o rol de acadêmicos do Curso de Medicina 

de Santa Maria (MARIANO DA ROCHA FILHO, 1998). 

 Em 1960, ao lado da colação de grau da 1ª Turma de Medicina veio, para 

culminar com o anelado primaz, então, de José Mariano da Rocha Filho, pela 

promulgação da Lei n. 3.834-C, que determina; 

 

Art. 15°. Fica igualmente criada a Universidade de Santa Maria, situada em 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que será integrada no Ministério da 
Educação e Cultura.  
Art. 16°. A Universidade de Santa Maria será constituída dos seguintes 
estabelecimentos federais de ensino superior, com sede na referida cidade: 
a) Faculdade de Medicina 
b) Faculdade de Farmácia 
c) Faculdade de Odontologia 
d) Instituto Eletrotécnico, do Centro Politécnico. 
 

 Surgia então, em 14 de dezembro de 1960, a Universidade de Santa Maria, 

tendo em José Mariano da Rocha Filho, seu reitor. Mais do que isso, possibilitava 

que Santa Maria iniciasse uma caminhada ascendente à historicidade expandida e 

passasse a ser reconhecida regionalmente como “cidade cultura”. 
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3.1 Contexto Histórico do Surgimento da UFSM 

 

 

 Toledo (1982, p. 23) relata que no período entre 1956-1960, no Brasil, o 

déficit das transações correntes (mercadorias e serviços) alcançou a cifra de 1,2 

bilhões de dólares. De outro lado, a amortização do déficit era feita, principalmente, 

por meio de empréstimos em curto prazo e de atrasos comerciais, aumentando, 

desse modo, o endividamento externo.  

As décadas mencionadas acima, nacionalmente, refletem um momento de 

transição de uma população rural para urbana, com uma população centrada no 

labor agrícola e a vivência simples, despida de tecnologia disponível, exceto 

radiofonia que era a base informativa, ao lado dos periódicos (jornais e revistas), 

oriundos do eixo Rio/São Paulo. As concentrações urbanas eram incipientes, sendo 

a cidade de São Paulo sinônimo de concentração populacional centrado no 

processo de industrialização e do Rio de Janeiro, fonte artística e de modismo, 

porém, sem a idealização de uma economia efetivamente definida ou modernização 

produtiva, o que se evidenciou em meados da década de 50. 

 Pode-se afirmar que o marco nacional repousa na instalação do moderno 

parque industrial, constituído pela indústria automobilística incrementada na região 

do ABC Paulista. E, conforme salienta Ribeiro (2009), durante as gestões de Getúlio 

Dornelles Vargas e de Juscelino Kubitschek2 manifestaram-se grandes 

fomentadores do processo de industrialização brasileiro o qual passa a minimizar as 

importações até então senhoras da efetiva comercialização da maquinaria aqui 

existente, cuja necessidade de uso constante se faz mais carente na mudança da 

capital nacional da cidade do Rio de Janeiro para Brasília, efetivada em 21 de abril 

de 1960. 

                                                 
2 Juscelino Kubitschek de Oliveira, JK, recebeu a faixa presidencial em 31 de janeiro de 1956. Era o 
inicio de um período governamental que até hoje confunde o imaginário dos brasileiros, despontando 
como uma espécie de “sonho dourado” em meio ao pesadelo da história republicana (BARROS, 
1991, p. 43). Sob a cobertura das políticas desenvolvimentistas de Juscelino Kubitscheck, medrava-
se um pacote tecnológico direcionado às indústrias de proa incipientes como, por exemplo, a industria 
automobilística e construção naval, produtos químicos e farmacêuticos, maquinaria e produtos 
elétricos, papel de celulose, proporcionando a matriz econômico para o renovado desenvolvimento de 
uma burguesia associada. A política de desenvolvimento de JK impulsionava as transformações que 
já se faziam sentir na estrutura socioeconômica do Brasil, como, por exemplo, uma maior sofisticação 
do mercado interno, o crescimento das empresas, uma produção mais completa, e expansão das 
indústrias básicas, a tendência para urbanização e concentração metropolitana, uma intensificação 
de disparidades setoriais e de desigualdades sociais e regionais (DREIFUSS, 1981, p. 34). 
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 A industrialização de tipo substantivo cresceu rapidamente, preenchendo o 

espaço deixado pela suspensão de importações, enquanto o nível da demanda era 

mantido. As dificuldades para a importação de artigos não essenciais fizeram com 

que a produção, nesses setores, se tornasse a mais atrativa. De outro modo, as 

facilidades para a importação de equipamentos sobrecapitalizaram e 

sobremecanizaram as indústrias (SILVA; CARNEIRO, 1998). 

 Neste contexto, as repercussões na estrutura social do País e nas Instituições 

em que se apoiava o sistema tradicional do poder, logo sentiram os efeitos desse 

processo.  

 Portanto, o período compreendido entre 1956 e 1960 foi decisivo e 

considerado um divisor de águas para a economia nacional, pela aceleração 

emprestada frente à construção de Brasília, cidade sede da capital ainda inexistente 

no cenário goiano, até 1956. A partir de então, o que se viu foi uma expansão sem 

precedentes na História Brasileira pela construção de uma infraestrutura na malha 

rodoviária, construções de hidroelétricas, multiplicação de aeroportos; promoção por 

incentivos da indústria de base, incremento da produção de bens de capitais, 

necessários e fundamentais para a produção nacional. 

 Em razão das mudanças da época, relacionadas à cultura e imaginário social, 

o Brasil passou a ser uma esperança de modernidade3, pela adoção de um padrão 

de vida que contrastava com a vida rural até ali vivenciada. O modelo passou do 

simplismo ao consumismo capitalista norte-americano. Os lares nacionais passaram 

a usar toda a sorte de eletrodomésticos: liquidificador, batedeira, televisores, 

enceradeiras. Os produtos industrializados como alimentos, bebidas, artigos de 

higiene pessoal, beleza com a instalação de subsidiárias estrangeira. Os meios de 

comunicação passaram a ter uma multiplicação de salas de cinemas, a televisão 

passou a ser comercializada em grande escala, as emissoras de rádio difundiam-se 

expansivamente, o que beneficiava a disseminação de um pensamento nacionalista 

jamais evidenciado e a ideologia de uma nação progressista rumo à industrialização 

própria e futuro ilimitado. 

                                                 
3 Na tentativa de esclarecer sobre o conceito de modernidade, utilizamo-nos dos escritos de Velloso 
(2008, p. 353) a qual relata ter sido a partir da aceleração do processo urbano industrial, ocorrido em 
meados do século XIX, que surgem movimentos de ordem literária, política, religiosa e científica. 
Nessa perspectiva, a consciência da modernidade nasce do sentimento de ruptura com o passado. 
Além disso, “o sentido de moderno e do modernismo em qualquer época é sempre o de um processo 
de tornar-se. Pode ser tornar-se novo e diferente; pode significar subverte o que é velho”. 
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 Em consequencia do aumento da população urbana (75% entre 1952 a 1961) 

e um aumento do poder de compra dos assalariados em geral, houve, 

consequentemente, a expansão da demanda de alimentos. Assim, com o 

insuficiente crescimento da população agrícola para o mercado interno, passaram a 

ocorrer, a partir de 1961, agudas crises de abastecimento, gerando inquietações 

sociais e movimentos reivindicatórios de grande extensão, tanto no campo quanto 

na cidade. Neste cenário, frente a emergência de uma sociedade de massa, abrindo 

caminho ao populismo, mesmo antes da formação de novos grupos dirigentes 

capacitados para definir um projeto de desenvolvimento nacional, aflora a 

característica básica do processo histórico brasileiro, na fase da industrialização, 

registram Silva e Carneiro (1998). 

 As mudanças nacionais evidenciadas na economia legaram, no entanto, 

como decorrência direta, diferente à industrialização crescente um êxodo rural 

massivo, da população até então concentrada no campo, visionária de terem pelo 

aceno da riqueza citadina melhor remuneração trabalhista. Os grandes centros 

urbanos passam a receber um contingente que viria, pouco depois, a caracterizar o 

inchaço das cidades. Fator que culmina em problemas sociais de difícil 

acomodação, ainda enfrentadas pelos Estados, principalmente do Sudeste, com 

falta de moradia, assistência social deficiente (saúde e educação), transporte 

coletivo que não atende a demanda, altos níveis de desemprego, falta de vagas nas 

escolas públicas, apesar da legislação apregoar a obrigatoriedade do Estado em 

suprir tais falências. 

 Silva e Carneiro (1998), ao analisar a crise institucional dos últimos trinta 

anos, utilizam-se dos apontamentos de Newton Rodrigues, o qual demonstra que o 

processo de industrialização e urbanização, o ingresso acelerado e não ordenado de 

grandes massas no processo político e a rigidez do sistema foram, ao longo do 

tempo, acentuando as fissuras institucionais. Consideram ainda que o regime, com a 

falta de representatividade, perdera a capacidade de autocorrigir-se, prática 

essencial nos regimes democráticos. Nesse cenário, as eleições passaram a ser 

utilizadas como protestos e não como afirmação política. 

 O entendimento efetivo do contexto histórico vivenciado nestas duas décadas 

não é de fácil compreensão, pelo pluralismo de evidencias nos mais diversos 

campos vivenciados pelos brasileiros. É uma temporalidade recheada de nuanças 

múltiplas que facilita as interpretações errôneas não apenas pela rapidez do 
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processo evolutivo porque passa o país, mas, sim, pela forma como são tratadas 

pelos veículos de comunicação, principalmente, isso, segundo a historiadora Vânia 

Maria Losada Moreira (1998, p. 5) demanda em que seja necessária uma 

investigação de difícil constatação, ao que afirma: 

 
Entender o nacionalismo no Brasil implica em reconhecer sua diversidade. 
A compreensão dessa pluralidade requer, por sua vez, a reconstrução das 
trajetórias e conteúdos específicos dos nacionalismos nos diferentes 
contextos histórico-sociais e uma taxonomia que torne menos opaca as 
diferenças de cada exemplo. Assim, embora possamos encontrar o 
vocabulário nacionalista como parte integrante de um variado xadrez 
político, cultural e ideológico, a partir da segunda metade dos anos 50, 
constata-se o desenvolvimento de um movimento nacionalista bastante 
atuante e em crescimento acentuado. No plano da história política recente 
do país, é justamente esse movimento dos anos 50 e 60 que marcou 
profundamente o pensamento e a ação de políticos, intelectuais, 
sindicalistas, trabalhadores, padres e estudantes e ainda hoje serve como 
referencia, por exemplo, no debate sobre privatizações. 

 

O contexto histórico evidente nos anos de 1950 e 1960 foi pluralista em 

mudanças nos mais diversos campos e segmentos da sociedade nacional, conforme 

demonstra Moreira (1998), uma multifacetação evidenciada pela caracterização 

específica de uma época de reformas que atinge a quase totalidade dos segmentos 

integrantes do sistema nacional então existente.  

Surge neste cenário, o incremento das escolas públicas, a multiplicação de 

vagas escolares, a instituição da expansão de cursos universitários em áreas 

diversificadas, ainda não existentes. A reestruturação educacional visa, na época, 

legar à sociedade um maior número de graduados para enfrentar o crescimento 

populacional urbano, ter especialistas presentes nos mais diversos locais e regiões 

brasileiras. A ampliação das Universidades da rede públicas, ao exemplo das 

Universidades de Goiás e da UFSM. 

Apesar de existir um maior número de cursos nas IES privadas (831 contra 

540), o número de matrículas, entre 1956-1960, ainda estava a cargo das 

instituições públicas, fossem elas federais, estaduais ou municipais. As IES privadas 

contavam apenas com 9,66% de alunos matriculados e os cursos que mantinham 

eram cursos que exigiam baixos investimentos em laboratórios e equipamentos que 

promovessem a pesquisa (VIEIRA, 1982). 

Em consonância com as prioridades políticas da época, a educação 

transformou-se em instrumento de repressão e inibição de lideranças. Os currículos 

de cada curso eram determinados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em 
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desacordo com as dinâmicas do mercado e as vocações regionais e institucionais. O 

sistema de gerenciamento das IES, emanado pelo Ministério da Educação/Conselho 

Nacional de Educação (MEC/CNE) por meio de Regimentos, era cartorial, 

padronizado para todas as instituições, independente de sua constituição jurídica, 

confessional ou laica, seu foco e sua vocação (VIEIRA, 1982). 

Nesse contexto, a configuração da Ditadura Militar traz a expansão do Ensino 

Superior sustentada pela bandeira levantada pelos “excedentes”, pano de fundo 

para a Reforma Universitária de 1968, da qual originou a Lei n° 5.540, trazendo 

como principal inovação, no aspecto da Administração Universitária, o controle. Os 

departamentos substituíram as antigas cátedras e a gestão universitária organizou-

se por meio do Regimento e dos Estatutos. 

Assim, foi nessa conjuntura que a Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM, foi criada e, paulatinamente, foi se expandindo até chegar a Instituição 

reconhecida que é atualmente. 

No item a seguir, aborda-se o Conselho Universitário da UFSM, mais 

especificamente, sua organização e funcionamento, para, a partir daí, chegar-se às 

atas nele produzidas. 

 

 

3.2 Órgãos Colegiados: Conselho Universitário - Organização e 

Funcionamento 

 

 

São órgãos Colegiados da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, o 

Conselho Universitário - CONSU, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CEPE e o Conselho de Curadores - CU. 

O Conselho Universitário - CONSU, é o órgão máximo, normativo, deliberativo 

e de planejamento nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e 

disciplinar. Reunindo-se por convocação do Reitor, em sessões ordinárias, 

mensalmente, durante o ano letivo e, extraordinariamente, com a indicação precisa 

de matéria a tratar, se assim o entender o Reitor ou a requerimento de dois terços 

dos seus membros. As normas de funcionamento deste Conselho constam em 

regimento próprio.  
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O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é o órgão superior 

deliberativo e consultivo da UFSM, para todos os assuntos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. O Conselho de Curadores (CU) é o órgão de controle e fiscalização 

econômico-financeira da UFSM. 

Atualmente, no Regimento Geral da UFSM (2011) o qual disciplina a 

organização e o funcionamento dos órgãos vinculados à Instituição, nos planos 

didático-científicos, administrativo, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, o 

Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho 

de Curadores, são apresentados como sendo órgãos da administração superior da 

UFSM, de deliberação coletiva (art. 2°). 

Neste estudo trata-se especificamente do Conselho Universitário (CONSU) 

pela razão do mesmo estar diretamente ligado ao nosso estudo. 

O Conselho Universitário, de inicio, em 1962, constava no Regimento Interno 

da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, como órgão da administração, 

juntamente com a Assembléia Universitária e a Reitoria. 

As sessões deste Conselho constam de três partes. Sendo elas (Resolução 

038/2011/UFSM, art. 12°): 

 

1° - Expediente – destinado à discussão e votação da ata, cuja cópia, 
autenticada, deverá ser distribuída previamente aos Conselheiros. 

2° - Ordem do dia – destinada à discussão e votação da matéria constante 
da pauta. 

3° - Comunicações – destinada à apresentação de projetos de resolução e 
outros assuntos julgados oportunos pelos Conselheiros.  

 

O organograma a seguir retrata a relação dos Conselhos na Administração 

Superior da UFSM. 
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Figura 1 - Organograma da UFSM 
Fonte: Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI/UFSM (2012-2013) 

 



 42 
 

As competências do Conselho Universitário estão explicitas no Regimento 

Interno do Conselho Universitário (Resolução 038/2011/UFSM, art. 2°).4 Além disso, 

estão em consonância com o Estatuto da UFSM (2001), que em seu art. 13° 

determina as competências do Conselho Universitário. 

Compete ao Secretário5 do Conselho Universitário, entre outras atribuições, 

secretariar as sessões do Conselho, lavrar as atas, registrar as deliberações do 

Conselho após redação final e manter sob sua guarda e responsabilidade os livros 

de atas, processos, provimentos e demais documentos do Conselho (Resolução 

038/2011/UFSM, art. 6°). 

Do que se passar na Sessão do Conselho Universitário, lavrará o secretário, 

Ata circunstanciada fazendo nela constar a natureza da sessão, o dia, a hora e o 

                                                 
4 Art. 2°. Ao Conselho Universitário compete: I - fixar a política universitária; II - exercer a jurisdição 
superior da Universidade; III - aprovar o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade e suas 
modificações; IV - aprovar os Regimentos das Unidades Universitárias; V - aprovar a proposta 
orçamentária e o orçamento interno da Universidade; VI - aprovar a abertura de créditos adicionais ao 
orçamento da Universidade; VII - homologar a prestação de contas do Reitor, a ser enviada 
anualmente ao Ministério da Educação, após a aprovação pelo Conselho de Curadores; VIII - aprovar 
a aceitação de legados e donativos, bem como autorizar os convênios que resultam na aplicação de 
recursos especificados em seu orçamento; IX - aprovar a celebração de convênios com governos 
estrangeiros ou organismos internacionais e entidades alienígenas ou nacionais, públicas, 
autárquicas ou privadas; X - indicar em conjunto com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 
Conselho de Curadores a lista tríplice para o provimento do cargo de Reitor e de Vice-Reitor; XI - 
deliberar sobre a concessão de títulos honoríficos e dignidades universitárias; XII - deliberar sobre a 
matéria disciplinar e administrativa; XIII - aprovar a incorporação, agregação à Universidade, de 
instituições oficiais ou particulares de ensino, na forma da lei; XIV – decidir a vista dos planos 
aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sobre a criação de cursos de graduação, 
desde que não impliquem na instituição de nova unidade universitária; XV - decidir, à vista dos planos 
aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sobre a criação de cursos de pós-
graduação; XVI - encaminhar proposta, aos órgãos federais competentes, sobre a criação de 
unidades universitárias, desde que os estudos respectivos não possam ser enquadrados nas 
unidades existentes, por absoluta falta de afinidade; XVII - decidir, após sindicância ou processo 
disciplinar sobre a intervenção em qualquer Centro, respeitada as garantias constitucionais do 
contraditório e ampla defesa; XVIII - homologar a proposta de destituição de Diretor de Centro a ser 
encaminhada aos órgãos governamentais competentes, quando aprovada por 2/3 dos componentes 
do Conselho do Centro respectivo; XIX - apurar responsabilidades do Reitor ou do Vice-Reitor e 
adotar, em consequência, as providências cabíveis, na forma da lei e do Estatuto da Universidade; 
XX - propor aos órgãos governamentais competentes, em parecer fundamentado, a destituição do 
Reitor ou Vice-Reitor, antes de findar os respectivos mandatos, desde que provada sua 
responsabilidade, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa; XXI - 
conhecer os atos do Reitor, na esfera administrativa; XXII - julgar, como instância revisora, os 
recursos de decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, somente cabíveis nos casos de 
estrita arguição de ilegalidade; XXIII - indicar os professores que integrarão o Conselho de 
Curadores; XXIV - deliberar sobre outras matérias que lhe sejam atribuídas por lei, pelo presente 
Estatuto e pelo Regimento Geral da UFSM, bem como sobre as questões que neste ou nos 
Regimentos das Unidades Universitárias sejam omissas; e XXV - autorizar a aquisição de bens e 
direitos imobiliários e, XXVI – autorizar o afastamento do Reitor para o exterior, conforme o disposto 
no art. 95 da Lei n. 8.112, de 1990 e no art. 2° do Decreto n. 1.387, de 1995 (De acordo com a 
Portaria n. 404, de 23 de abril de 2009, art. 2°). 
5
 Art. 5°. A Secretaria do Conselho Universitário terá um Secretário e tantos servidores quantos 

necessários para o seu perfeito funcionamento.  
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local de sua realização e nome de quem a preside; os nomes dos Conselheiros 

presentes, bem como os dos que não compareceram, consignando a respeito 

destes, a circunstância de haverem ou não justificado a ausência; a discussão 

porventura havida a propósito de ata e a votação; o expediente; resumo da 

discussão havida na ordem do dia, e os resultados das votações; na íntegra as 

declarações de votos; e por extenso todas as propostas (Resolução 

038/2011/UFSM, art. 22°). Para que as Atas das sessões tenham validade, devem 

ser assinadas por todos os Conselheiros presentes à sessão a que se referem os 

registros. Das atas são distribuídas cópias a cada um dos Conselheiros, para que 

façam observações à sua redação, suprindo omissões ou erros eventuais, ou as 

aprovem. Sobre a ata nenhum Conselheiro poderá falar por mais de cinco minutos. 

Ainda, de acordo com o Regimento Interno do Conselho Universitário da 

UFSM, as deliberações desse Conselho tomarão forma de parecer ou resolução, e 

as das Comissões, de indicação ou parecer. Ainda, sob forma de parecer ou 

resolução serão assinadas pelo Presidente e/ou pelos respectivos conselheiros 

relatores. Essas deliberações poderão ser devolvidas pelo Reitor, para reexame, no 

prazo de dez dias. Na esfera da sua competência, os atos do Conselho Universitário 

são definitivos, cabendo unicamente, recursos ao Conselho Federal de Educação. 

 

 

3.2.1 As atas 

 

 

 O levantamento quantitativo da produção das atas do período de 16 de março 

de 1961 até 30 de dezembro de 1964 - 1ª até a 46ª Sessão - sob o reitorado do 

Professor José Mariano da Rocha Filho, são em número de 4 caixas-arquivo, ou 37 

volumes ou, aproximadamente, 6.576 páginas as quais foram digitalizadas para a 

disponibilização no meio eletrônico. 

No que se refere aos cuidados éticos referentes a esta pesquisa é importante 

que se diga que essa interessa a sociedade como um todo, tendo em vista que a 

UFSM é uma instituição pública e internacionalmente reconhecida, portanto, o 

patrimônio documental que será divulgado é de interesse coletivo. 

 Além do que, é relevante lembrar que com o advento das novas ferramentas 

tecnológicas para o acesso à informação e ao aprimoramento do conhecimento, o 
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comportamento humano passou por inúmeras transformações. Isso provocou 

mudanças radicais no pensar e no agir, também no profissional da informação. 

Guimarães (2004) aponta três aspectos que ilustram essa idéia: o fenômeno da 

globalização; o rápido crescimento de novas tecnologias da informação e um usuário 

mais exigente e interativo. Neste sentido, é imprescindível que, para a execução 

dessa pesquisa o profissional da arquivologia busque auxílio nos profissionais da 

área da informática no sentido de somar esforços e procurar aqueles procedimentos 

adequados para a concretização dos seus objetivos. 

 Por fim, a integridade das informações contidas nas atas do Conselho 

Universitário é um cuidado ético que deverá ser mantido em todas as etapas deste 

trabalho, visando assim assegurar a fidedignidade do patrimônio documental que 

compõe esse acervo, o que garantirá a elucidação do contexto histórico-social e 

jurídico da documentação. 

 

3.2.1.1 A Preservação: Tratamento Arquivístico 

 

Preservação é um termo muito conhecido e amplamente discutido, podendo 

ser definido como “a preocupação que se deve ter para com os suportes materiais 

da informação, sua coleção, processamento e disponibilidade para os usuários” 

(KURTZ, 2007, p. 3). A preservação abrange todas as ações que possibilitem a 

garantia da integridade das informações e dos significados de um bem cultural, 

através de sua gestão de proteção. 

Kurtz (2007) reforça a finalidade da preservação, a qual seja, manter a 

integridade da informação contida em um determinado suporte. Tudo aquilo que se 

traduz como patrimônio de uma nação, tudo o que revela sua origem e sua história, 

deve ser preservado. 

A preservação de acervos é uma área do conhecimento que passou por 

modificações significativas nos últimos trinta anos. Até a década de 1970 

prevaleciam os procedimentos realizados por restauradores cujo enfoque era o 

tratamento unitário do documento, muitas vezes, de forma empírica e artesanal 

(KURTZ, 2007). 

Nas últimas décadas ocorreu uma mudança radical nos procedimentos, 

determinada pelo crescimento vertiginoso dos acervos aliado a inúmeros problemas 

físicos e químicos dos suportes da informação. A busca de soluções para os 
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problemas da preservação está cada vez mais fundamentada em conhecimentos 

tecnológicos e científicos e em ações gerenciais voltadas para o desenvolvimento de 

políticas de preservação (KURTZ, 2007). 

Nessa fase do estudo, dos 37 volumes que contém as Atas do Conselho 

Universitário, 4 foram digitalizados. Nos casos de digitalização de documentos, o 

CONARQ recomenda que esse processo seja realizado, preferencialmente, nas 

instalações da instituição detentora do acervo documental, evitando seu transporte e 

manuseio inadequados, além da possibilidade de danos causados por questões 

ambientais, roubo ou extravio. Diante dessa recomendação, a digitalização destes 4 

volumes, foi feita no interior da UFSM, mais precisamente, no DAG onde os mesmos 

estão depositados. 

 Aqui cabe registrar que, na UFSM, até o ano de 2010, as Atas, sem 

tratamento arquivístico, eram armazenadas, cronologicamente em uma prateleira 

existente na Sala dos Conselhos localizada no 9º andar do Prédio da Reitoria.  

 As imagens impressas nas Figuras de n. 2 a 5, a seguir, evidenciam as 

precárias condições do ambiente a que as Atas estavam expostas.  

 

 
        Figura 2 - Mofo na parede da sala 
         Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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       Figura 3 - Caixas-arquivos onde estavam armazendos outros documentos 
       Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

 
Figura 4 – Estante com as atas 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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  Figura 5 - Estantes com as atas, outro ângulo 
  Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

A partir de 2010, em razão de modificações realizadas no espaço físico onde 

localiza-se a Sala dos Conselhos, as Atas foram transferidas para o acervo do DAG, 

no subsolo da Reitoria. 

A fim de receber tais documentos, o espaço físico que abriga o DAG, ou seja, 

o andar subsolo do prédio da Reitoria passou por reformas em seu interior, ao 

mesmo tempo em que recebeu mobiliário e equipamentos adequados para o 

tratamento arquivistico das Atas já existente e às futuras (Fig. 6 e 7). 

 

 
  Figura 6 – Instalações para a digitalização das atas – Reitoria Subsolo 
  Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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       Figura 7 – Ata sendo digitalizada 
       Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 Nesse espaço, o tratamento arquivistico recebido consistiu da troca das 

caixas de papelão para caixas novas de polionda, com itens de descrição. Ainda, 

foram colocadas em arquivos deslizantes (Fig. 8 e 9).  

 

 
Figura 8 – Estantes de armazanamento do acervo 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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         Figura 9 - Acervo classificado e ordenado - Reitoria Subsolo 
         Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 Como se pode observar, as Atas produzidas a partir das Sessões do 

Conselho Universitário foram removidas de um ambiente totalmente inadequado, do 

ponto de vista da arquivístico, para outro, preparado conforme recomenda a Norma 

Arquivistica.  
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4 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

 A descrição arquivística é definida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (DBTA, 2005) como o “conjunto de procedimentos que leva em conta os 

elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos 

de pesquisa” (DBTA, 2005, p. 59). Para Sousa et al. (2006), a descrição explica os 

documentos de arquivo quanto a sua localização, identificação e gestão, situando o 

pesquisador quanto ao contexto e os sistemas de arquivo que os gerou, garantindo, 

assim, a compreensão do acervo arquivístico. 

A descrição permite, na opinião de Silva (2010) que a recuperação e 

conservação da memória de uma instituição e seu patrimônio documental sejam 

preservadas. Processo esse que “inicia na classificação, continua na avaliação e se 

aprofunda nos instrumentos de busca mais específicos” (LOPES, 2000, p. 274). 

 Bellotto (2006) afirma que a descrição documental é uma atividade típica dos 

arquivos permanentes, não cabendo sua utilização nos arquivos correntes, onde seu 

correspondente são os planos de classificação, ou nos arquivos intermediários, onde 

a frequência de utilização secundária das informações é quase inexistente. Este 

pensamento da autora se contrapõe à visão de Lopes (1996) que defende que a 

descrição se inicia de forma preliminar nos arquivos correntes e se torna mais 

abrangente nos arquivos permanentes, com os instrumentos descritivos. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DBTA, 2005, p. 34) 

define arquivo permanente como sendo “o conjunto de documentos preservados em 

caráter definitivo em função do seu valor”. São, portanto, documentos que já 

passaram da fase pela qual foram criados, devendo ser preservados em razão da 

provável utilização para pesquisa, passando assim a ter um valor secundário, 

atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade 

produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes 

daqueles para os quais foi originalmente produzido, entre eles, como já dito, a 

pesquisa. 

 Os instrumentos de pesquisa são os produtos da descrição arquivística, 

sendo utilizados como vias de acesso do usuário ao documento, configurando o 

primeiro contato dos usuários com o acervo. Entretanto, é preciso destacar que 
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antes da implementação da descrição é necessário que o conjunto documental 

esteja arranjado, isto é, organizado. O arranjo visa “à ordenação dos conjuntos 

documentais remanescentes das eliminações [...], obedecendo a critérios que 

respeitem o caráter orgânico dos conjuntos, interna e externamente” (BELLOTO, 

2006, p.136). 

Deste modo, os usuários da informação, desses arquivos, consultam os 

documentos por diferentes motivos, entre eles, pesquisa acadêmica, provar direitos 

adquiridos, até mesmo para defesa de alguma acusação. Nasce daí a necessidade 

de que os acervos estejam arranjados e conhecidos pelo arquivista, para que a 

atividade descritiva possa ser implementada como atividade primordial ao acesso 

das informações contidas nos documentos. 

Na implantação de uma ação que busque sistematizar as políticas descritivas, 

se faz necessário o conhecimento, por parte de quem irá propor a ação, do 

patrimônio documental e, da mesma forma, a definição de quais conjuntos 

documentais serão descritos, os recursos humanos e financeiros da instituição, a 

demanda de pesquisa do usuário da informação, como também, o estado de 

conservação da documentação.  

Bellotto (2004) alerta que para se chegar à atividade de pesquisa, deve-se, 

em primeiro lugar, ter-se o acervo arranjado. Desse modo, arranjo significa: 

 

Ordenação dos conjuntos documentais remanescentes das eliminações 
(ditadas pelas tabelas de temporalidade e executadas nos arquivos 
correntes e intermediários), obedecendo a critérios que respeitem o caráter 
orgânico dos conjuntos, interna e externa (BELLOTTO, 2004, p. 136). 

 

O arranjo dos documentos, recolhidos aos arquivos permanentes, são 

organizado por fundos. Os fundos documentais são: 

 

Conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por determinada 
entidade pública ou privada, pessoa ou família, no exercício de suas 
funções e atividades, guardando entre si, relações orgânicas, e que são 
preservados como prova ou testemunho legal e/ou cultural, não devendo 
ser mesclados a documentos de outro conjunto, gerado por outra instituição, 
mesmo que este, por quaisquer razões, lhe seja afim (BELLOTTO, 2004, p. 
128). 

 

Silva (2010) ilustra essa questão ao citar o exemplo de um arquivo no qual é 

guardada documentação de caráter permanente, recolhendo documentos dos três 

poderes de um município (Executivo, Legislativo e Judiciário), e também, 
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documentos de pessoas físicas. Assim, esses diferentes conjuntos de documentos 

que estão sob custódia, nesse espaço, constituirão fundos documentais, convivendo 

no mesmo espaço, entretanto, não podem ser misturados entre si, uma vez que 

cada um tem a sua identidade. 

A partir do século XX, diversas normas foram publicadas com o intento de 

descrever documentos. Normas essas elaboradas a partir de regras e princípios 

estabelecidos na Biblioteconomia.  

Dentre as normas de descrição arquivística, cita-se aqui a Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G), de 1999. Essa norma define os 

elementos essenciais para qualquer descrição em arquivos. Paralelamente ao 

desenvolvimento da ISAD(G), foi elaborada a Norma Internacional de Registro de 

Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias - ISAAR 

(CPF). O objetivo dessa norma é dar diretivas para a preparação de autoridades 

arquivísticas que forneçam descrições de entidades (entidades coletivas, pessoas e 

famílias) relacionadas à produção e manutenção de arquivos. Em 2006, surge a 

primeira edição da Norma Brasileira de Descrição Arquivistica (NOBRADE). Essa 

norma estabelece diretivas para a descrição, no Brasil, de documentos arquivísticos, 

compatíveis com as normas internacionais em vigor, ISAD(G) ISAAR(CPF), tendo 

em vista facilitar o acesso e o intercambio de informações em nível nacional e 

internacional (SILVA, 2010).  

Além das já citadas, tem-se ainda a Norma Internacional para Descrição de 

Instituições com Acervo Arquivístico (ISDIAH, 2009). Esta norma apresenta regras 

gerais para a normalização de descrições de instituições com acervos arquivísticos, 

permitindo, entre outros, o fornecimento de orientação prática na identificação e 

contato com instituições com acervos arquivísticos e no acesso ao acervo e aos 

serviços disponíveis; a elaboração de diretórios de instituições com acervo 

arquivístico e/ou listas de autoridade; o estabelecimento de conexões com listas de 

autoridade de bibliotecas e museus e/ou o desenvolvimento de diretórios comuns de 

instituições de patrimônio cultural nos níveis regional, nacional e internacional; e a 

produção de estatísticas de instituições com acervo arquivístico, nos níveis regional, 

nacional ou internacional (ISDIAH, 2009). 

As descrições da ISDIAH podem ser usadas para descrever instituições como 

unidades em um sistema de descrição arquivística, para funcionar como um ponto 

de acesso normalizado para instituições com acervo arquivístico em um diretório, 
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sistema de informação arquivística ou rede e/ou, para documentar relações entre 

instituições e entre essas entidades e os arquivos por elas custodiados. 

A Norma Internacional para Descrição de Funções (ISDF, 2008) dá diretivas 

para a preparação de descrições de funções de entidades coletivas associadas à 

produção e manutenção de arquivos. O termo “função” é usado nesta norma para 

incluir funções e subdivisões de uma função, tais como subfunção, procedimento 

operacional, atividade, tarefa, transação ou outro termo de uso internacional, 

nacional ou local. 

Portanto, a ISDF pode ser usada para descrever uma função ou qualquer de 

suas subdivisões. A análise das funções de entidades coletivas é importante como 

base para muitas atividades de arquivamento. Funções são reconhecidas, 

geralmente, como mais estáveis que estruturas, que são frequentemente mescladas 

ou transferidas quando ocorre reestruturação. Em consequência disso, funções são 

apropriadas para servir como uma base para o arranjo, classificação e descrição de 

documentos, uma base para a avaliação de documentos ou uma ferramenta para a 

recuperação e análise de documentos (ISDF, 2008). 

A descrição de funções exerce um papel vital na explicação da proveniência 

de documentos. As descrições de funções podem ajudar a situar os documentos 

com mais segurança no contexto de sua produção e uso. Também ajudam a explicar 

como e por que documentos foram produzidos e subsequentemente usados, o 

propósito ou papel que foram destinados a executar numa organização, e como se 

ajustavam a essa organização e se ligavam a outros documentos por ela 

produzidos. Descrições de funções e atividades podem ser usadas para descrever 

funções como unidades em um sistema de descrição arquivístico, para controlar a 

criação e o uso de pontos de acesso em descrições arquivísticas, para documentar 

relações entre diferentes funções e entre essas funções e as entidades coletivas que 

as exerceram e os documentos que geraram (ISDF, 2008). 

Descrições de funções devem complementar e suplementar descrições de 

documentos criadas em conformidade à ISAD(G) e registros de autoridade 

elaborados de acordo com a ISAAR(CPF). A guarda da informação sobre funções 

separada das descrições dos documentos e dos registros de autoridade significa 

menos repetição de informação e permite a construção de sistemas flexíveis de 

descrição arquivística (ISDF, 2008). 
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Em 1994, foi criada a European Commission on Preservation on Preservation 

and Access (ECPA), para a promoção de atividades relacionadas com a 

preservação e acesso à documentação existente nos arquivos e bibliotecas no 

continente europeu. Esta comissão, com sede em Amsterdan, deu início em 1998 ao 

projecto Saveguard European Photographic Images for Access (SEPIA), dedicado à 

preservação e digitalização de coleções fotográficas. Em 2003 foram publicadas as 

recomendações SEPIADES (SEPIA Data Element Set) para a descrição de 

documentação fotográfica. O modelo SEPIADES não pretende substituir modelos de 

descrição já existentes, como a ISAD(G), ISBD ou AACR. Adapta-se às 

necessidades e requisitos de qualquer instituição detentora de acervos fotográficos. 

Sua utilização, enquanto ferramenta, pode se dar independente no âmbito da 

descrição documental (PAVEZI et al., 2009). 

Fox (2007, p. 28), ao justificar a importância da utilização das normas para 

descrever os documentos de um arquivo, assim se manifesta: 

 

Se pretendemos atingir o objetivo de integrar os metadados de múltiplas 
instituições, precisaremos também de uma arquitetura de informações – 
normas, estruturas e sistemas de dados – que facilite prontamente o 
processo. Se cada instituição arquivística fizer sua descrição de forma 
diferente e armazená-la eletronicamente em sistemas diferentes e 
incompatíveis, não será possível consolidar os dados de maneira fácil e 
econômica. 

 

Da mesma forma que as normas internacionais, ISAD(G) e ISAAR(CPF), a 

NOBRADE demanda normas nacionais, a norma brasileira advoga a padronização 

de procedimentos em sistemas de arquivos e/ou em entidades custodiadoras. 

No presente estudo, a descrição arquivÍstica é importante na medida que 

fornecerá elementos para que o Catálogo, suporte em papel, se torne um 

instrumento compreensível de consulta. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa proposta neste trabalho caracteriza-se como de natureza 

aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à 

solução de problemas específicos” (SILVA; MENEZES, 2001, p. 20). Quanto aos 

seus objetivos, é definida como uma pesquisa descritiva, já que sua finalidade 

primordial é a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002). Por fim, sua 

abordagem será qualitativa visto que seus resultados não poderão ser traduzidos em 

números. Podendo, ainda ser estendida a tipologia de estudo de caso, vez que se 

limita a uma instituição específica, conforme lecionam Marconi e Lakatos (2009).  

Os procedimentos técnicos foram embasados nos fundamentos de estudo de 

caso, pois houve ampla e profunda análise de um objeto, de modo a permitir o seu 

conhecimento detalhado (TOGNETTI, 2006). O universo de pesquisa proposto são 

os Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Santa Maria – o Conselho de 

Curadores, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário. 

Optar-se-á, especificamente, pelo acervo documental proveniente do Conselho 

Universitário como objeto de estudo, devido à abrangência e relevância de sua 

documentação que reflete as principais decisões e políticas administrativas da 

Universidade, ao longo de seus cinquenta anos. 

Para dimensionar o acervo utilizou-se a metragem cúbica, ou seja: 

comprimento x altura x largura das pilhas de documentos. Para conversão em 

metros lineares, multiplicou-se o resultado obtido em m³ por 12. Desse cálculo 

obteve-se o seguinte resultado: o total do fundo órgãos Colegiados foi de 7,25 

metros lineares, representando 55 caixas, assim distribuídas: para o Conselho de 

Curadores, 0,39 metros lineares; para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

3,51 metros lineares e para o Conselho Universitário, 3,35 metros lineares, ou seja, 

respectivamente, 3 caixas, 27 caixas e 25 caixas. 

O Grupo Conselho Universitário, foco de nosso estudo, totaliza 25 caixas, 

abrangendo o período de 1961 a 2007, dessas, 1 caixa, referente ao período de 

1961 a 1964 foi descrita. 
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Para a consecução dos objetivos aqui propostos, adotou-se o método de 

pesquisa fenomenológico, o qual proporciona a investigação da experiência tal com 

ela se apresenta, onde “a realidade é construída socialmente e entendida como o 

compreendido, o interpretado, o comunicado [...] não é única: existem tantas 

quantas forem as suas interpretações e comunicações” (GIL, 1999; TRIVIÑOS, 1992 

apud SILVA; MENEZES, 2001). 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a análise documental e a 

observação direta. Essa modalidade de análise traz como fonte de coleta de dados, 

documentos escritos ou não, constituindo as denominadas fontes primárias. 

Segundo Sá Silva, Almeida e Guindani (2009), a pesquisa documental proporciona a 

partir da análise de dados passados, a realização de inferências sobre o futuro e a 

compreensão dos fenômenos e as formas como estes se desenvolveram. Neste 

sentido, foram analisados o estatuto e o organograma da UFSM, bem como o 

Regimento Interno do Conselho Universitário, visto que estes documentos fornecem 

as bases legais para o seu funcionamento. A técnica de observação direta também 

será empregada, pois serão utilizados os sentidos na obtenção de dados visando 

captar aspectos da realidade (SILVA, MENEZES, 2001).  

A revisão de literatura foi uma etapa importante no desenvolvimento da 

pesquisa, visto que forneceu os subsídios teóricos necessários à discussão dos 

resultados e à conclusão do estudo. Neste sentido, buscaram-se em artigos 

científicos, livros, dissertações, teses e demais produções científicas, conteúdos 

sobre o tema da pesquisa.  

As publicações do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e do Arquivo 

Nacional também foram buscadas, por se tratarem dos órgãos responsáveis, em 

nível nacional, pela política de arquivos. A Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (NOBRADE), por fornecer diretivas para a elaboração de descrições 

arquivísticas, foi utilizada para a criação do instrumento de pesquisa, o qual 

representa um dos mecanismos responsáveis por viabilizar o acesso ao acervo do 

Conselho Universitário. 

Sobre o tratamento dos dados, deve-se ressaltar a natureza qualitativa da 

pesquisa, o que gera a inexistência de regras formais, no sentido estatístico, para a 

análise e interpretação dos resultados (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). Assim, 

os dados obtidos, a partir da consulta às fontes primárias e da observação direta, 
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foram analisados e discutidos em relação à fundamentação teórica, sob a forma de 

dissertação de mestrado. 

Ainda, utilizou-se, neste trabalho, para atender aos objetivos, o ICA-ATOM e 

as Atas produzidas a partir das Reuniões do Conselho Universitário no período de 

16 de março de 1961 até 31 de dezembro de 1964. 

O ICA-ATOM é um aplicativo para descrição e difusão de documentos que 

contempla todos os requisitos arquivísticos estabelecidos pelo Conselho 

Internacional de Arquivos (ICA). O projeto resulta de um esforço de colaboração 

entre o ICA e alguns parceiros e patrocinadores como a UNESCO, a Escola de 

Arquivos de Amsterdam, o Banco Mundial, a Direção dos Arquivos de França, o 

projeto Alouette Canadá e o Centro de Documentação dos Emirados Árabes Unidos 

(UFSM, 2012). 

O objetivo do ICA-ATOM é dotar a comunidade arquivística internacional de 

um software de formato aberto que permita: 

- descrever os arquivos em conformidade com as normas do Conselho 

Internacional de Arquivos - ICA (ISAD, ISAAR, ISIAH, ISAF);  

- a disponibilização on-line do acervo de uma instituição arquivística; 

- fornecer às instituições arquivísticas com orçamentos e recursos técnicos 

limitados um software de formato aberto, gratuito e de fácil uso como alternativa aos 

programas comerciais existentes. 

ICA-ATOM significa “International Council on Archives - Access to Memory” 

(Conselho Internacional de Arquivos - Acesso à Memória). O software foi concebido 

em total conformidade às normas do ICA. Dentre as suas principais características 

destacam-se: o apoio para outras normas relacionadas, incluindo o Encoded 

Arquival Description (EAD), criado especificamente para a disponibilização de 

instrumentos de pesquisa e documentos na web, o padrão de metadados Encoded 

Archival Context (EAC) o qual permite a definição de campos para representação da 

informação orgânica nos moldes estabelecidos pelos padrões de descrição ISAD e 

ISAAR, possibilitando a elaboração de instrumentos de pesquisa em XML, da 

descrição estrutural Metadata Encoding and Transmission Standard (METS), da 

Metadata Object Description Schema (MODS) e do Dublin Core MetaData Element 

Set (DCMES) o qual provê um conjunto simples e padronizado de informações 

(metadados) capazes de descrever qualquer objeto on-line, de modo a facilitar a 

busca. É utilizado para descrever materiais digitais, tais como, vídeo, som, imagem e 
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texto a sua aplicação concebida inteiramente para ambiente web, interfaces 

multilíngues, o que possibilita o ICA-ATOM ser utilizado como um Catálogo multi-

institucional e possuir interfaces com repositórios digitais (UFSM, 2012).  

A figura 5, a seguir, mostra a arquitetura do ICA-ATOM. 

 
Figura 10 - Arquitetura do Sistema 
Fonte: http://www.ufrgs.br/arquivo-artes/icaatom/web/index.php/page/ajuda 
 

O ICA-ATOM compreende: 

- Páginas HTML servidas para um navegador de internet a partir de um 

servidor de internet. O servidor web Apache foi usado para o desenvolvimento, mas 

o ICA-AtoM também é compatível com o IIS; 

- Uma base de dados em um servidor de base de dados. O servidor de bases 

de dados MySQL foi usado no desenvolvimento, mas o ICA-ATOM utiliza uma 

camada de abstração de dados e, portanto, também é compatível com Postgre, 

SQLite, SQLServer, Oracle, etc.; 



 61
 

- O código de software PHP5, o qual gerencia os pedidos e respostas entre os 

clientes de internet, a aplicação lógica e a aplicação de conteúdos armazenados na 

base de dados; 

- Symfony, estrutura que organiza as partes componentes usando orientação 

a objetos e as melhores práticas padrões de web design; 

- O Qubit, Open Information Management Toolkit, desenvolvido pelo projeto 

ICA-AtoM e personalizado para desenvolver o aplicativo ICA-ATOM. 

Toda a interação do usuário com o sistema (criar, visualizar, pesquisar, 

atualizar e excluir) é realizada no navegador de internet do usuário. O usuário 

acessa as páginas HTML que estão no servidor; ao clicar em um botão ou em um 

link, será acionando um script PHP que enviará um comando para a base de dados 

e retornará em formato HTML para o navegador internet do usuário (UFSM, 2012). 

O ICA-ATOM foi desenvolvido com ferramentas de código aberto (Apache, 

MySQL, PHP, Symfony) em vez de softwares comerciais com direito de propriedade. 

O código subjacente Qubit Toolkit, desenvolvido pelo projeto ICA-ATOM, e também 

um software de código aberto, com o código fonte disponível gratuitamente para uso 

ou modificação por usuários ou outros desenvolvedores (sob a licença A-GPL 

versão 3). 

O ICA-ATOM pode ser usado por uma única Instituição, para a sua própria 

descrição, ou pode ser definido como um multiarquivos ou multirrepositório, ou seja, 

uma “lista de união”, aceitando descrições de qualquer número de instituições 

arquivísticas. 

Uma entidade é um objeto sobre o qual o sistema de informação coleta 

dados. A arquitetura do ICA-ATOM inclui uma série de tipos de entidade, mas do 

ponto de vista do usuário, existem quatro tipos principais com os quais ele irá 

interagir (UFSM, 2012). 

Na pretensão de executar um projeto de excelência, pretende-se a utilização 

do equipamento escâner para captura digital de imagem das atas selecionadas. 

Esse equipamento tem como características: 

- Digitalização do tipo Base plana 

- Tecnologia de digitalização CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas 

- Resolução óptica de digitalização de 2400dpi 

- Resolução de hardware de digitalização de 2400 x 4800 dpi 

- Profundidade de bits de 48 bits 
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- Níveis de escala de cinzentos de 256 

- Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização < 12 seg. 

- Formato de digitalização 21,6 x 29,7 cm 

- Formatos dos ficheiros digitalizados BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG, PCX, 

PDF 

- Conetividade de série Hi-Speed USB - compatível com as especificações 

USB 2.0 

- Com certificação Energy Star 

- Alimentação 100 a 240 VCA (50/60-Hz); comutação automática 

Esclarece-se que a utilização do escâner descrito acima, foi na digitalização 

da matriz digital (as atas), as quais, na sequência, foram submetidas ao controle de 

qualidade da imagem por meio do Software da Microsoft Office Picture Manager 

para correção das bordas das páginas, nitidez e cor, entre outras imperfeições. E, a 

partir daí, foi alimentada a Base de Dados. 

 O estudo resultou na elaboração de um Catálogo, em suporte papel, e on line, 

apresentando as atas das sessões de número 1ª a 46ª, referentes ao período de 16 

de março de 1961 a 30 de dezembro de 1964. A norma utilizada para a criação do 

instrumento foi a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). 

A NOBRADE não preceitua formatos de entrada ou saída de dados em 

sistemas de descrição automatizados ou manuais. Tem por objetivo, apenas 

estruturar a informação a partir de elementos de descrição comuns, buscando 

interferir o mínimo possível na forma final em que as descrições são apresentadas. 

Cabe a cada entidade custodiadora, e a seus profissionais, a decisão acerca dos 

recursos utilizados para a descrição, bem como o formato final de seus instrumentos 

de pesquisa, sendo apenas imprescindível a presença dos elementos de descrição 

obrigatórios (BRASIL, 2006). 

Nesse caso, a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD(G)) 

estabelece as diretrizes para o processo descritivo, fornecendo elementos que 

buscam a padronização do mesmo. Baseada em princípios teóricos arquivísticos, a 

norma fornece elementos que devem ser considerados na realização da descrição e 

é, atualmente, referência mundial nesse processo: “A norma permite a criação de 

conjuntos de descrição coerentes e aplicáveis a todos os tipos de arquivos, fundos 

ou documentos” (CASTANHO et al., 2006, p. 47).  
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Deste modo, a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) 

representa a tentativa de padronização das rotinas descritivas apresentadas pela 

ISAD(G) em nosso País. A NOBRADE (2006) possui 28 elementos de descrição, 

entre os quais sete são obrigatórios: código de referência, título, data(s), nível de 

descrição, dimensão e suporte, nome(s) do(s) produtor(es) e condições de acesso 

(apenas para as descrições nos níveis 0 e 1) (KICH; KONRAD, 2011). 

Esses elementos foram utilizados na elaboração do Catálogo em suporte 

papel, e on line, apresentando as atas das sessões de número 1ª a 46ª do Conselho 

Universitário as UFSM. 
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6 RESULTADOS 

 

 

O Catálogo é um Instrumento de pesquisa organizado de acordo com 

diversos critérios (tema, tempo, nome ou lugar), reunindo descrição individualizada 

de documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária ou analítica. 

Sua finalidade é indicar a localização de cada documento. 

A opção pelo Catálogo descritivo em papel e meio eletrônico, deu-se a partir 

da constatação de que o gerenciamento da crescente produção de documentos em 

meio eletrônico ser o novo desafio dos profissionais da informação.  

Diante disso, a comunidade arquivística tem optado pela utilização da rede 

para disponibilizar e gerenciar de forma eficiente seus acervos arquivísticos. 

Objetivo este alcançado por meio da utilização de formatos de metadados, os quais 

podem ser considerados como uma linguagem útil para identificar, organizar e 

recuperar a informação digital, minimizando a duplicação de esforços e facilitando a 

manutenção de dados. 

 

 

6.1 Catálogo das Atas das 1ª a 46ª Sessão do Conselho Universitário da UFSM 

 

 

O Catálogo das atas (Apêndice A) foi elaborado com o objetivo de propiciar a 

acessibilidade às atas de reuniões do Conselho Universitário da Universidade 

Federal de Santa Maria, do período de 1961 a 1964, por meio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s), de forma a disponibilizar e a universalizar parte 

do patrimônio documental e a história desta Instituição, por meio de um Catálogo 

descritivo em papel e meio eletrônico. 

Como já foi citado anteriormente, o Catálogo constitui-se num instrumento de 

referência para pesquisa sobre a história da UFSM.  

O documento, após ser devidamente editado e receber a arte da capa, será 

publicado com a tiragem de alguns exemplares e uma versão eletrônica ficará à 

disposição dos interessados no portal da UFSM, cujo endereço é 

www.ufsm.br/patrimonioarquivistico.  
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Com esse produto, atingiu-se o objetivo maior de nosso estudo o qual foi 

disponibilizar as atas de reuniões do Conselho Universitário da Universidade Federal 

de Santa Maria, do período de 1961 a 1964, por meio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s), de forma a permitir que um maior número 

possível de pessoas tenha acesso de forma simultânea. E, ainda, este trabalho 

possibilitou-nos, contribuir para a preservação do patrimônio documental da UFSM, 

bem como da sua História institucional. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Deseja-se que este trabalho dissertativo venha ao encontro daquilo que 

muitos pesquisadores buscam e encontram certa dificuldade de acesso aos arquivos 

institucionais, quando da procura de embasamento fidedigno em assimilação de 

saberes relacionado às tomadas de posições em determinadas ações institucionais. 

No anseio de que, pelo uso de uma ferramenta certa, o acesso seja facilitado e o 

público alcance, pela exposição, viabilizar de forma mais simples e factível de 

investigar, pelo acervo da arquivística, a trajetória social e o arrazoamento que 

designou decisões deliberativas de forma adotada na época. 

 Assim, acredita-se que a arquivística cumpra seu papel de fonte de 

conhecimento histórico-social, dando transparência às atividades desenvolvidas 

institucionalmente pelo Conselho Universitário da UFSM que é referência nas mais 

diversas áreas educacionais e suas atitudes possam ensejar melhor entendimento 

dos dispositivos adotados. O acesso a estes informes são, sabidamente, do 

interesse de pesquisadores de diversas áreas e podem ser desenvolvedores de 

estudos múltiplos a serem confeccionados sendo beneficiadores das mais distintas 

ciências educacionais e profissionais.  

Ao se chegar ao fim do presente trabalho pode-se afirmar que os objetivos 

inicialmente traçados foram alcançados. Entre eles, mostrar a composição e o 

funcionamento dos Órgãos Colegiados da UFSM, enfatizando o Conselho 

Universitário, serviu para evidenciar que o arquivo universitário ocupa um lugar 

importante na Instituição ao preservar o conhecimento intelectual gerado na 

Instituição e a evolução histórica do ensino superior.  

Objetivos como elaborar a descrição da documentação, em estudo, por meio 

da Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) e contribuir para a 

preservação do patrimônio documental da UFSM, bem como da sua História 

institucional, foram alcançados na medida em que, ao longo do texto, ficou explicito 

caber às instituições desenvolver políticas internas que assegurem meios de registro 

da sua comunicação científica, levando em conta o fluxo da informação. Entre esses 

meios identifica-se as Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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Entre os objetivos alcançados também estão os que previam a digitalização 

das atas do Conselho Universitário a fim de maximizar seu acesso e, após, 

disponibilizá-las como instrumento de pesquisa, ou seja, culminando com o objetivo 

maior desse trabalho o qual foi elaborar um Catálogo descritivo das Atas do 

Conselho Universitário. 

Ao concluir, tem-se a dizer que o objetivo geral desse estudo, o qual foi 

propiciar a acessibilidade às atas de reuniões do Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Santa Maria, do período de 1961 a 1964, por meio das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), disponibilizando e 

universalizando o patrimônio documental e a História da UFSM, foi atingido na 

medida em que o Catálogo descritivo em papel e meio eletrônico foram 

concretizados, estando disponível para consulta no endereço, já dito, 

www.ufsm.br/patrimonioarquivistico.  
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Composição, funcionamento e deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 16 mar 61 
 
DESCRIÇÃO:  
- Conhecimento e posse dos 1ªs Conselheiros 
- Programa das festividades da instalação da USM 
- Orçamento para 1962 
- Análise do Plano Diretor e urbanização da Cidade Universitária 
- Adaptação do Hospital de Tuberculose para Hospital de Clínicas 
- Análise do organograma da USM e da Cidade Universitária 
- Relato da viagem do Prof. Mariano da Rocha ao Rio de Janeiro. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Composição, funcionamento e deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 27 abr 61 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e posse de três (3) novos membros do Conselho Universitário. 
- Aprovado voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Antônio Augusto Borges 
de Medeiros 
- Lembrado o passamento de dois ex-alunos da Faculdade de Medicina, Drs. Ozy 
Machado Villanova e Dileon Luiz Fress, formados, respectivamente na 1ª e 2ª 
turmas médicas 
- Aprovação da ata da 1ª. Sessão 
- Aprovação do ad referendum a proposta Orçamentária da USM para o exercício de 
1962 (anexo 1) 
 - Aprovação do Plano Diretor e Urbanização da Cidade Universitária (anexo 2) 
- Aprovação dos projetos de adaptação do Hospital de Tuberculose para servir de 
Hospital de Clínicas e do Planejamento do Hospital de Clínicas - Planejamento do 
Hospital de Neurologia e Psiquiatra (anexos 3, 4 e 5) 
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- Apreciação e aprovação do Organograma da Universidade de Santa Maria e 
Organograma da Cidade Universitária da USM (anexos 6 e 7) 
- Relato (relatório) da viagem do sr. Reitor ao Rio de Janeiro com a finalidade de 
efetuar diversos contatos do interesse da USM. Os contatos foram no PONTO IV 
onde foi contemplado com 3 bolsas de estudos para enviar técnicos da USM aos 
Estados Unidos, nos ramos de Engenharia, Agronomia e Veterinária. EMBAIXADA 
DA REPÚBLICA FEDERAL ALEMÃ onde obteve a promessa de um Phisiograph 
para a Faculdade de Medicina; bolsa concedida ao Livre Docente Erwino Wigert; 
bolsas na Alemanha para professores da USM; promessa da vinda de técnicos 
alemães para o serviço microscopia eletrônica, vidrarias e eventual vinda de 
professores, em que a USM pagaria o salário possível e o governo alemão integraria 
o restante, fornecendo, ainda, passagens da e para a Alemanha. SERVIÇO 
ESPECIAL DE SAÚDE PÚBLICA – o Sr. Reitor apresentou planos de criação, em 
Santa Maria, de um Instituto de Medicina Preventiva, ligado por convênio ao SESP. 
MINISTÉRIO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – tratou o Sr. Reitor do selo 
comemorativo à interiorização do Ensino Superior pela criação da USM, da 
concessão dos canais de TV Educativa e Rádio Difusão Cultural. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA – visita de cortesia e convite ao Ministro da Educação 
para que o mesmo fizesse uma visita à USM. FOMISA – Companhia de 
Planejamento Técnico – Visita do Prof. Ricardo Kuhn. A FOMISA prontificou-se a 
fornecer duas passagens pela PANAIR do Brasil, ao prof. Richard Kuhn e esposa 
para a vinda do eminente cientista ao Brasil. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 08 jun 61 
 
DESCRIÇÃO:  
- Três conselheiros (Amaury Appel Lens; Romeu Beltrão e Luiz Gonzaga Isaias) 
retiraram-se da sala de sessões 30 (trinta) minutos após a hora marcada para o 
início da 3ª sessão do Conselheiro Universitário e minutos antes da chegada do Sr. 
Conselheiro Presidente. 
- Aprovação da ata da 2ª Sessão, com retificações. 
- Aprovação da suspensão da 3ª Sessão em razão da ausência dos srs. 
Conselheiros, Diretor da Faculdade de Medicina (Amaury Appel Lens); do Diretor da 
Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas - Três conselheiros (Amaury Appel 
Lens; Romeu Beltrão e Luiz Gonzaga Isaias) retiraram-se da sala de sessões 30 
(trinta) minutos após a hora marcada para o início da 3ª sessão do Conselheiro 
Universitário e minutos antes da chegada do Sr. Conselheiro Presidente. 
- Aprovação da ata da 2ª Sessão, com retificações. 
- Aprovação da suspensão da 3ª Sessão em razão da ausência dos srs. 
Conselheiros, Diretor da Faculdade de Medicina (Amaury Appel Lens); do Diretor da 
Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas (Luiz Gonzaga Isaia) e do Suplente 
do Representante da Congregação da Faculdade de Farmácia (Romeu Beltrão).  
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 13 jun 61 
 
DESCRIÇÃO:  
- Aprovação da Ata da 3ª Sessão com retificações. 
Expediente. Acordado que a Secretaria do Conselho Universitário encarregar-se-á 
de oficiar aos Docentes Livres, convocando aquele que for designado para 
representá-los no Conselho. 
- Eleição das Comissões Permanentes (Comissão de Ensino e Recursos; Comissão 
de Legislação e Regimentos; Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial; 
Comissão de Redação). 
- Visita ao Brasil do Prof. KUHN, prêmio Nobel de Química da Alemanha – 9 (nove) 
Universidades brasileiras receberão a visita do cientista alemão, entre elas a USM. 
- Movimento “Universidade para Universidade” – Informação do Adido Cultural – 
junto ao Consulado Americano de Porto Alegre, de que inscreverá a USM no 
movimento “Universidade para Universidade”, no sentido de fomentar o intercâmbio 
científico e cultural entre Universidades Americanas e Brasileiras, e, sob ordens 
diretas do Presidente Kennedy. 
- Ministério das Relações Exteriores - O governo Belga questionou se a USM estaria 
disposta a receber alunos de Cursos Universitários Africanos. 
- Aprovado voto de pesar pelo falecimento do Dr. Elaino Lopes. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 17 ago 61 
 
DESCRIÇÃO:  
Expediente - Aprovação da ata da 4ª Sessão; Proc. 9/61 - A Faculdade de Farmácia 
solicita a transformação da designação do Prof. Fugued Calil em nomeação interina; 
Proc. 10/61 - A Faculdade de Farmácia solicita aprovação do anteprojeto de estágio 
para os alunos da 4ª. Serie do Curso de Formação; Prof.11/61 - a Faculdade de 
Odontologia encaminha solicitação de seu Centro acadêmico, referente a sua cota 
do pagamento de taxas de matriculas; Processo 12/61 - A Reitoria da USM 
encaminha para estudo e provação, a Resolução 1/61; Proc.13/61 - A Reitoria da 
USM encaminha para estudo e provação, a Resolução 2/61. 
- Proc.1/61 - Aprovado o parecer da CLR que trata da transferência do Prof. Oscar 
Mombach da Faculdade de Filosofia da PUCRS para a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras Imaculada Conceição, da USM. 
- Proc. 2/61 – Aprovado o parecer da CLR que autoriza a Faculdade de Farmácia 
modificar seu Regimento Interno que visem disciplinar o cálculo de frequência. 
- Proc. 3/61 - Aprovado o parecer da CLR em que a Faculdade de Farmácia e de 
Medicina solicitam a criação da Junta Médica da USM. 
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- Proc. 4/61 - Aprovado o parecer da CORP em que a Reitoria encaminha o 
convênio a ser feito entre a USM e a Escola de Enfermagem Nossa Senhora 
Medianeira.  
- Proc. 5/61 - Aprovado o parecer da CER em que a Faculdade de Medicina solicita 
autorização para promover a colação em 18 de dezembro de 1961. 
- Proc. 6/61 - Aprovado o parecer da CLR em que a Faculdade de Farmácia solicita 
e propõe a alteração do art. 78 do seu Regimento Interno 
- Proc. 7/61 - Aprovado o parecer da CER em que a Escola de Enfermagem Nossa 
Senhora Medianeira encaminha expediente referente à oferta de diversos Institutos 
da USM. 
- Proc. 8/61 - Em discussão, o parecer da CORP em que a Reitoria da USM 
encaminha Resolução referente à redistribuição das verbas do exercício de 1961, 
aprovada ad referendum, foi retirado da pauta, bem como o processo 8/61. 
- O Sr. Reitor fez um relato de sua viagem ao Rio de Janeiro e Brasília, bem como 
referente à reunião de Reitores na Capital Federal. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 14 set 61 
 
DESCRIÇÃO:  
- Discussão e aprovação da concessão do Título de professor “Honóris Causa” da 
USM ao Prof. Jurandyr Lodi. 
- Discussão e aprovação da concessão do título de Prof. “Honóris Causa” da USM 
ao prof. Richard Kuhn. 
- Proc. 9/61 - Aprovado o parecer referente a transformação da designação do Prof. 
Fugued Calil em nomeação interina. 
- Proc. 12/61 - Aprovado parecer em que a Reitoria da USM encaminha resolução 
abrindo crédito especial à diversos órgãos universitários.  
- Proc. 13/61 - Aprovado parecer em que a Reitoria da USM encaminha resolução 
abrindo crédito especial à diversos órgãos universitários. 
- Convite do Diretor da Faculdade de Farmácia para a “Jornada Farmacêutica”. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 24 nov. 61 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e posse de novos Conselheiros. 
- Proc. 14/61 - Aprovado o parecer que autoriza a Reitoria a fixar novos limites para 
as concorrências públicas.  
- Proc. 16/61 - Indeferida a solicitação da Faculdade de Medicina de destinação da 
dotação 1-6-24 - Auxílios - Item 6 - Movimento excursionista, para auxilio das 
despesas de formatura. 
- Proc. 17/61 - Aprovação do Parecer que autoriza o Diretor da Faculdade de 
Farmácia a pagar honorários aos professores Chaphio Soádi e Arthur Xavier 
Pereira.  
- Proc. 18/61 - Aprovado parecer favorável à renovação do contrato do Prof. Daniel 
Juckowski. 
- Proc. 10/61 - Aprovado projeto de estágio para os formandos da Faculdade de 
Farmácia.  
- Reitor noticia a aprovação da Lei n. 3.958, de 13/09/61 - Incorpora a Universidade 
do Paraná a Escola Superior de Agricultura Veterinária do Paraná.  
- Aprovado voto de louvor ao eminente Deputado Tarso Dutra,  
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- Provado um voto de louvor ao Sr. Reitor Dr. José Mariano da Rocha Filho e 
também ao Prof. Dr. Hélios Homero Bernardi. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 29 dez 61 
 
DESCRIÇÃO:  
- Submetida à apreciação, a ata da 7ª. Sessão não foi possível sua aprovação por 
apresentar omissões. 
- Proc. 22/61 - Aprovada a solicitação do Diretor da Faculdade de Ciências Políticas 
e Econômicas de substituir a denominação “INSTITUTO DE BIOESTATISTICA 
PESQUISAS SOCAIS E ECONOMICAS” por “INSTITUTO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS ECONOMICAS (IEPE)”. 
- Proc. 25/61 - Aprova o Orçamento interno da USM para o exercício de 1962. 
- Proc. 26/61 - Aprova Resolução abrindo crédito suplementar à diversos órgãos 
universitários. 
- Proc. 27/61 - Aprova Resolução abrindo crédito especial à diversos órgãos 
universitários. 
- Proc. 28/61 - Aprova Resolução abrindo crédito suplementar à diversos órgãos 
universitários. 
- Proc. 29/91 - Aprova Resolução abrindo crédito especial à diversos órgãos 
universitários. 
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-  Proc. 30/61 - Aprova Resolução retificando a rubrica 1-6-06, Despesas miúdas, 
item 2 da Resolução n. 5.  
- O Senhor Reitor noticiou a publicação, por parte do Ministério da Educação e 
Cultura, do Quadro de Pessoal da USM. 
- Aprovado voto de louvor ao Sr. Reitor Dr. José Mariano da Rocha Filho. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 16 fev 62 
 
DESCRIÇÃO:  
- Ato solene de compromisso e posse do Prof. Corintho Rodrigues Escobar, como 
membro do Conselho Universitário, em virtude de ter sido nomeado Diretor da 
Faculdade de Veterinária. 
- Discussão e aprovação das Atas das 7ª e 8ª Sessões. 
Ordem do dia:  
- Proc. 35/61 - Aprovado o parecer referente aos Balanços Gerais da universidade 
de Santa Maria, relativos ao exercício de 1961. 
- Proc. 32/61 - Aprovada a proposição para a Faculdade de Farmácia oferecer um 
curso de extensão universitária sobre Cromatografia em Camada Delgada. 
- Proc. 34/61 - Parecer favorável a aprovação da 1ª série da proposição apresentada 
pela Faculdade de Veterinária. 
- Proc. 24/61 - Solicita autorização para funcionamento do Curso de Especialização 
no Ensino aos Surdos-mudos. A Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial é 
favorável à ao atendimento do solicitado desde que, os recursos específicos 
consignados no Orçamento para 1962, permitam o funcionamento do curso. 
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- Eleições para escolha dos senhores Conselheiros que deverão integrar, pelo prazo 
de um ano, as Comissões Permanentes do Conselho Universitário da Universidade 
de Santa Maria. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 03 mar 62 
 
DESCRIÇÃO:  
 
Reunião Extraordinária para apreciar proposição da Faculdade de Medicina sobre o 
aproveitamento dos vestibulandos aprovados e não classificados no Concurso de 
Habilitação do corrente ano. 
Após apreciação, os Conselheiros resolveram pleitear, junto aos poderes 
competentes, os recursos necessários para admitir os referidos excedentes. Foi 
elaborado um memorial circunstanciado a ser encaminhado ao Presidente da 
República, Primeiro Ministro, Ministro da Educação e Cultura, Presidência do 
Senado e da Câmara Federal e Diretores do Ensino Superior. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 26 mar 62 
 
DESCRIÇÃO:  
Reunião Extraordinária  
- Após a leitura, a ata da 10ª Sessão não foi aprovada, devendo receber 
modificações. 
- Alunos excedentes (18) da Faculdade de Medicina da Universidade de Santa 
Maria. 
- O senhor Reitor apresentou telegrama recebido do Diretor do Ensino Superior do 
Ministério da Educação e Cultura em resposta ao memorial enviado pelo Egrégio 
Conselho Universitário, tratando do aproveitamento dos 18 excedentes da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Santa Maria. A sessão foi convocada 
para ouvir as necessidades de cada Cadeira ou Instituto e, uma vez somadas, 
formaria o pedido da subvenção extraordinária a ser encaminhada ao Ministro da 
Educação e Cultura. 
- Votada e aprovada uma Comissão para proceder ao levantamento das 
necessidades da Faculdade de Medicina bem como, dos Institutos a ela ligados para 
o recebimento dos 18 excedentes. 
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- O Sr. Reitor noticiou o recebimento de uma carta do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico tratando do envio de projetos a serem financiados pelo 
Banco. 
- O Sr. Reitor comunicou o recebimento de correspondência procedente do 
Ministério Federal da Agricultura da Áustria, contendo convite para uma visita aquele 
País. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 26 abr 62 
 
DESCRIÇÃO:  
- O Sr. Reitor comunicou que a Sessão Extraordinária foi convocada pelo Diretor da 
Faculdade de Medicina para tratar de assunto de interesse daquela Faculdade, no 
que diz respeito aos alunos que foram aprovados e não obtiveram classificação no 
curso de medicina. 
- Em discussão, a Sessão foi transformada em Ordinária. 
- Após leitura da Ata da Sessão 10ª, foi solicitada o reparo no número de 
excedentes, o número correto e 17 e não 18 conforme consta. Após reparo, a Ata foi 
aprovada. 
- Em discussão, o caso dos excedentes recebeu 4 (quatro) propostas: 1) Cumprir as 
solicitações da Diretoria do Ensino Superior, 2) Encaminhar o assunto ao corpo 
docente da Faculdade de Medicina, junto com a Direção e o Reitor, 3) Dar ao 
Reitor plenos poderes para tratar do assunto junto ao Sr. Ministro, 4) Deixar a 
solução a cargo do Diretor da Medicina. 
- Em votação, a proposta 2 foi aprovada. 
Ordem do dia: relato de processos 
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- Proc. 36/62 - A Universidade do Brasil solicita auxilio para um curso de folclore. Em 
votação: Negado o auxilio. 
- Proc. 38/62 - Solicita verba para o Instituto de Patologia. Em votação: A Comissão 
resolve sugerir a aplicação do mencionado recurso (50%) nas obras do Instituto de 
Patologia da USM. 
- Proc. 40/62 - Envia relatório com avaliação do prédio em construção do Instituto 
Eletrotécnico. Em votação: o relatório deve ser aprovado pelo Conselho 
Universitário. 
- Proc. 41/62 - Solicita liberação de verba. Em votação: A Comissão resolve sugerir 
ao Conselho Universitário a concessão de 50% do auxilio da COSUPI. 
- Proc. 42/62 - Comunica a eleição do conselheiro representante da Congregação de 
Professores da Faculdade de Farmácia, Prof. Alberto Thomaz Londero. Aprovado. 
- Proc. 43/62 - Solicita regime de tempo integral para funcionários da Faculdade de 
Farmácia da USM. Em votação: O processo foi encaminhado à Comissão de Ensino 
e Recursos. 
- Proc. 45/62 - Conselheiro justifica ausência a sessão. Aprovado. 
Proc. 46/62 - Matricula de aluno procedente de Universidade Estrangeira. Aprovado, 
desde que satisfeitas as exigências legais. 
- Proc. 49/62 - Envia Plano de aplicação à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Imaculada Conceição. Em votação: A Comissão resolve solicitar aprovação do 
Conselho Universitário. 
- Proc. 50/62 - Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira envia Plano de 
Aplicação. Em votação: A Comissão resolve solicitar aprovação do Conselho 
Universitário.  
- Proc. 51/62 - Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas encaminha Plano de 
Aplicação e solicita liberação de verbas. Em votação: A Comissão aprova o Plano de 
Aplicação ao mesmo tempo, encarece a necessidade de ser o auxílio liberado dentro 
do menor prazo possível. 
- Proc. 52/62 - Faculdade de Direito encaminha Plano de Aplicação e solicita 
liberação de verba. Aprovado. 
- Proc. 53/62 - Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas encaminha Plano de 
Aplicação e solicita liberação de verba. Aprovado. 
- O Prof. Hélios Homero Bernardi convidados todos a assistirem o Curso de 
Cromatografia em camada delgada. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 19 jun 62 
 
DESCRIÇÃO:  
Sessão Extraordinária para apreciação e aprovação do Estatuto da Universidade de 
Santa Maria.  
- Aprovação da Ata da 12ª Sessão. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 13 jul 62 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e posse da Rev. Irmã Maria Inês Dalvit como membro do Conselho 
Universitário, na qualidade de Diretora da Escola de Enfermagem Nossa Senhora 
Medianeira. 
- A Ata da Sessão 12ª foi aprovada com observações de ajustes. 
- Processos lidos: 
- Proc. 59/62 - Divisão de Contabilidade envia estudo sobre a gratificação devida ao 
Corpo Docente e Administrativo, pela realização dos Concursos de habilitação nos 
diversos órgãos universitários. Em discussão: O processo foi enviado para parecer 
da Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial. 
- Proc. 60/62 - A Reitoria solicita regulamentação de diárias. Em discussão: O 
processo foi enviado para parecer da Comissão de Orçamento e Regência 
Patrimonial. 
- Ordem do dia: 
- Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial: Processo n. 56/62 - Parecer 
29/62 - Resolução n. 11 - Abre crédito especial, no montante de Cr$ 3.091.241,40 a 
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diversos órgãos Universitários. Decisão: Aprovado o parecer, favorável à 
homologação da Resolução n. 11/62.  
- Proc. 57/62 - Parecer n. 27/62 - Resolução n. 10 - Abre crédito especial, no 
montante de Cr$ 16.637,447,80 a diversos órgãos Universitários. Decisão: Aprovado 
o parecer, favorável à homologação da Resolução n. 10/62. 
- Proc. 58/62 - Parecer n. 28/62 - Reitoria solicita ao Conselho Universitário, 
autorização para venda do ônibus n. 1, da Universidade de Santa Maria. Decisão: 
Aprovado parecer favorável à venda do ônibus n. 1. 
- Comissão de Ensino e Recursos: 
- Proc. 37/62 - Parecer s/n. - Faculdade de Veterinária remete programação e 
currículo a ser adotado. Decisão: Aprovado o parecer favorável. 
- Proc. 44/62 - Parecer s/n. - Situação das aulas ministradas no Departamento de 
Medicina Legal e do Trabalho. Decisão: O processo em causa deverá retornar à 
origem para que sejam anexados documentos que se fazem necessários para a 
completa elucidação do problema. 
- Sugestão e votação de uma Comissão Especial para elaboração do Regimento 
Interno da USM. O Sr. Reitor reiterou que, assim como o Regimento Interno, 
também os Regimentos Internos das Faculdades e Institutos, deverão ser 
providenciados. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 10 ago 62 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e Posse do Prof. Domingos Crossetti, como membro do Conselho 
Universitário, na qualidade de Diretor interino da Faculdade de Farmácia.  
- Ordem do dia: 
- Discussão e votação dos seguintes processos da Comissão de Legislação e 
Normas: 
- Proc. 39/62 - Parecer s/n. - Currículo e seriação as matérias da primeira série da 
Faculdade de Agronomia. Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- Proc. 54/62 - Parecer s/n. - Estatuto da Associação dos Funcionários da 
Universidade de Santa Maria. Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- Proc. 62/62 - Parecer s/n. - Estatuto do Centro dos Funcionários da Universidade 
de Santa Maria. Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- Proc. 63/62 - Parecer s/n. - Instituto de Solos e Culturas encaminha um arrazoado 
sobre a organização do Instituto e planos de trabalho. Decisão: Aprovado o parecer 
emitido pela Comissão. 
- Proc. 64/62 - Parecer s/n. – Minutas de convênios com instituições estrangeiras. 
Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
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- Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial: 
- Proc. 59/62 - Parecer n. 30/62 - Estudo sobre a gratificação devida ao corpo 
docente e administrativo pela realização dos Concursos de habilitação nos diversos 
órgãos universitários. Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- Proc. 60/62 - Parecer n. 31/62 - Reitoria encaminha regulamentação de diárias. 
Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- Proc. 61/62 - Parecer n. 32/62 - Aquisição de um imóvel do Hospital de Caridade 
Dr.Astrogildo de Azevedo. Decisão: Baixado em diligência para ser ouvida a Direção 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Santa Maria. 
- Comissão de Ensino e Recursos: 
- Proc. 43/62 - Parecer n. 3/62. - Solicitação de regime de tempo integral pela Farm. 
Terezinha Isaia. Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- Proc. 44/62 - Parecer s/n. - Situação em que estavam sendo ministradas as aulas 
no Curso de Medicina. Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- Proc. 65/62 - Parecer s/n. - Faculdade de Filosofia, Ciências Letras Imaculada 
Conceição, solicita homologação do Conselho Universitário aos novos dispositivos 
atinentes ao Concurso de Habilitação que deverão vigorar a partir de 1.963. 
Decisão: Aprovado o parecer emitido pela Comissão. 
- O Prof. Mombach pede para constar em Ata uma moção de aplauso pela acertada 
e oportuna indicação do Prof. Luiz Gonzaga Isaias, como Diretor do Departamento 
de Administração Central – DAC desta Universidade. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 31 ago 62 
 
DESCRIÇÃO:  
Expediente: 
- Discussão e aprovação das Atas das Sessões 14ª e 15º. A Ata da Sessão 15ª foi 
aprovada com ressalvas. 
Ordem do Dia: 
- Proc. 67/62 - Não foi apresentado. Ficando para ser discutido na próxima reunião. 
- Proc. 68/62 - Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial - Parecer n. 34/62 - 
Assunto: Resolução n.12 - Abre crédito suplementar no valor de Cr$ 2.599.000,00 a 
diversos órgãos universitários. Decisão: Aprovado o parecer da Comissão. 
- Proc. 69/62 - Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial - Parecer n.33/62 - 
Assunto: Resolução n.13 - Abre crédito especial no valor de Cr$ 70.096.610,60 a 
diversos órgãos universitários. Decisão: Aprovado o parecer da Comissão. 
- Proc. 70/62 - Comissão de Ensino e Recursos - Parecer s/n. - Assunto: Aluno 
Hiram Porciúncula requer dispensa de freqüência na cadeira de Bioquímica. 
Decisão: Aprovado o parecer da Comissão. 
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- Proc. 72/62 - A Federação dos Estudantes da Universidade de Santa Maria solicita 
um curso de Diagnóstico Parasitológico e Micológico. Foi emitido parecer oral, pela 
Comissão. Decisão: Aprovado o parecer da Comissão. 
- Aprovada a concessão do título de Professor “Honoris Causa”, ao Prof. Dr. 
Francisco de Paula Brochado da Rocha. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 14 set 62 
 
DESCRIÇÃO:  
Expediente: 
- Ata da 16ª Sessão foi aprovada com observações. 
Ordem do dia: 
- Discutidos e votados os seguintes processos: 
- Proc. 78/62 - Parecer n. 36/62 - Assunto: Abre credito especial para atender 
despesas com diversos órgãos universitários. Decisão: Aprovado. 
- Proc. 79/62 - Parecer s/n. - Assunto: Alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras Imaculada Conceição, solicita medidas cabíveis na conjuntura da vida 
universitária presente. Decisão: Aprovado o parecer da Comissão. 
- Proc. 67/62 - Parecer s/n. - Assunto: Exames de habilitação na Escola de 
Enfermagem Nossa Senhora Medianeira (normas). Parecer: Deve ser aprovado por 
estar de acordo com as leis de ensino em vigor. 
- Proc. 64/62 - Parecer n. 35/62 – Assunto: Instituto de Solos e Culturas – sugestões 
para o convênio entre a Universidade de Santa Maria e Universidades Europeias. 
Decisão: Aprovado o parecer. 
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- Proc. 77/62 - Instituto de Física solicita autorização para realizar curso 
extraordinário de atualização cultural. Decisão: Aprovado o parecer oral emitido pela 
Comissão. 
- Proc. 80/62. Assunto: Regimento Interno da Universidade de Santa Maria. Decisão: 
Aprovado com sugestão de correções e modificações. 
- Compromisso de Posse do acadêmico Luiz Menna Barreto Pellegrini, como 
membro do Conselho Universitário, na qualidade de substituto do acadêmico Carlos 
Renan Kurtz, Presidente da FEUSM. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 15 set 62 
 
DESCRIÇÃO:  
Expediente:  
- Discussão e aprovação da Ata da 17ª Sessão. 
Ordem do Dia: 
- Foram votados e discutidos os seguintes assuntos: 
- Proc. 83/62 - A divisão de Contabilidade propõe a abertura de um crédito especial 
para atender despesas com diversos órgãos universitários. Parecer n. 38/62. 
Resolução n. 18, abre crédito especial no valor de Cr$ 6.687.755,80. Decisão: 
Aprovado o parecer.  
- Proc. 84/62 - A divisão de Contabilidade propõe a abertura de um crédito 
suplementar para atender despesas com diversos órgãos universitários. Parecer n. 
39/62. Decisão: Aprovado o parecer.  
- Proc. 85/62 - Parecer n. 37/62. Assunto: Proposta para elaboração de 
planejamento para a construção das Faculdades de Agronomia e de Veterinária da 
Universidade de Santa Maria, pela Companhia de Planejamentos Técnicos - 
FONISA. Decisão: Aprovado o parecer. 
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- Proc. 75/62 - Trata do Estatuto da Universidade de Santa Maria. Parecer 147 
exarado pelo Conselho Federal de Educação. Decisão. Processo deve baixar em 
diligências e após à Comissão de Legislação e Regimento para parecer. 
- Proc. 66/62. Assunto: Ponderações da classe universitária. Decisão: Sustar, em 
virtude de não existir, dentro do processo, motivo para que tenha andamento a 
instauração do inquérito solicitado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 27 nov 62 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e posse do Sr. Prof. Armando Adão Ribas, na qualidade de 
substituto temporário, do Diretor efetivo da Faculdade de Agronomia e do 
Acadêmico Nilso Zaffari eleito respectivamente, Presidente da Federação dos 
Estudantes da Universidade de Santa Maria. 
Expediente: 
- Ata - Posta em discussão e depois em votação, a ata da 18ª Sessão foi aprovada. 
Ordem do dia: 
 - Proc. 82/62 - Parecer s/n. Assunto: a Associação Santamariense Pró Ensino 
Superior (ASPES) propõem a venda de dois chassis de ônibus Mercedes Benz, à 
Universidade de Santa Maria. A Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial é 
de parecer que o Egrégio Conselho Universitário aprove a aquisição dos chassis 
Mercedes Benz. Decisão: Aprovado o parecer da Comissão. 
- Proc. 75/62 - Comissão de Legislação e Regimento. Assunto: Estatuto da 
Universidade de Santa Maria - Parecer MEC. Decisão: em face de parecer exarado 
pela Comissão, o Senhor Reitor passa ao exame de cada sugestão apresentada 
pelo Conselho Federal de Educação.  
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- Proc. 90/62 - Parecer 41. Assunto: Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea 
do RS solicita renovação e aumento de convênio. Decisão: Aprovado o parecer da 
Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial.  
- Proc. 94/62 - Assunto: Reitoria submete orçamento para 1964. Decisão: Aprovado 
o parecer da Comissão. 
- Proc. 86/62 - Parecer oral. Assunto: Faculdade de Agronomia encaminha 
solicitação do aluno Guaracy Covolo, pedindo dispensa da cadeira de Matemática. 
Decisão: Aprovado parecer.  
- Proc. 95/62 - Parecer oral. Assunto: Foruns de Reitores. Depois de amplamente 
debatido, o presente processo, foi feito um apanhado das sugestões e 
considerações apresentadas e entregues ao Sr. Reitor para que sua Excia, em 
Curitiba, possa debater sobre os seguintes assuntos: a) Estatuto do professor, b) 
Exame vestibular, c) Gratuidade do Ensino Superior, d) Ampliação de vagas no 
Ensino Superior, e) Formação de Engenheiros, f) Formação de Médicos g) 
Orçamento Universitário e h) Política de financiamento do Ensino Superior. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 19 dez 62 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e posse do acad. Augustinho Alberico Feccinin, na qualidade de 
substituto temporário do Presidente efetivo da Federação dos Estudantes da 
Universidade de Santa Maria. 
- Discussão e aprovação, com retificação, da Ata da 19ª Sessão. 
Ordem do dia: 
- Comissão de Ensino e Recursos: 
* Proc. 92/62 - Aprovado parecer s/n. da Comissão indicando o Farmacêutico 
Químico Erwino Weigeert para trabalhar junto ao Instituto de Patologia. 
* Proc. 96/62 - Aprovado parecer da Comissão indicando o Ddo. Aventino Alfredo 
Agostini para bolsista do Instituto de Patologia. 
- Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial: 
* Proc. 97/62 - Parecer 43/62. Assunto: Orçamento Interno da Universidade de 
Santa Maria para o ano de 1963. Aprovado parecer de que está o referido 
documento em condições de merecer aprovação do Egrégio Conselho Universitário. 
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* Proc. 98/63 - Parecer 44/62. Assunto: Reitoria encaminha resolução n. 20 que abre 
crédito suplementar de Cr$ 7.275.338,40 a diversos órgãos universitários. Aprovado 
parecer de que a Resolução n. 20 deve ser aprovada pelo Conselho Universitário. 
* Proc. 99/62 - Parecer 45/62. Assunto: Reitoria encaminha resolução n. 21 que abre 
crédito especial a diversos órgãos universitários. Aprovado parecer de que a 
Resolução n. 21 deve ser aprovada pelo Conselho Universitário. 
- Na sequência, o sr. Reitor propôs que a Reitoria fosse autorizada a proceder às 
providências necessárias para o cumprimento da Lei n. 3.938, de 13 de setembro de 
1961 a qual diz respeito ao funcionamento da Faculdade de Belas Artes. Foi 
nomeada uma comissão para tomar as providencias necessárias.  
- O Sr. Reitor propôs ainda que fosse concedida autorização para que o Curso 
Agrotécnico, já com formação elaborada, entrasse imediatamente em andamento. 
Proposta aprovada.  
- Fórum de Reitores - O professor Hélios Homero Bernardi relatou as sugestões do 
fórum de Reitores, a que se refere ao Processo 95/62. Os assuntos discutidos no 
Fórum foram: Estatuto do professor, Vestibular, Gratuidade do ensino, ampliação de 
vagas, formação de Engenheiros e Médicos e Política de financiamento do Ensino 
Superior. 
- Com a palavra, o senhor Reitor, passou a fazer um relato do que foi sua viagem à 
Europa, chefiando a delegação desta Universidade. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 06 mar 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Submetida à aprovação, a ata da 13ª Sessão, não foi aprovada visto apresentar 
omissões. Apontadas por diversos Conselheiros, decidiu o senhor Reitor, que a 
referida Ata fosse refundida novamente.  
- A Ata da 20ª Sessão, depois de apreciada e discutida, foi aprovada com algumas 
retificações. 
Ordem do dia: 
- Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial: 
* Proc. 1/63 - Parecer 44/63 - Assunto: Irmãos Behr solicitam que não seja 
desapropriada a área de 40ha, parte da área total de 128.3143ha de propriedade 
dos mesmos. Parecer que a solicitação dos irmãos Behr deva ser aceito pelo 
Egrégio Conselho Universitário. 
* Proc. 9/63 - Parecer 46/63. Assunto: Irmãs Behr solicitam o pagamento de 80% do 
valor das glebas 6 e 8 desapropriadas. A Comissão é de parecer de que poderá a 
Universidade de Santa Maria efetuar o pagamento dos 80% solicitados, desde que 
receba documento declarando que a mesma poderá entrar na posse das glebas 6 e 
8, a partir da data o pagamento dos 80% solicitados. Parecer aprovado. 
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* Proc. 8/63 - Parecer 45/63 - Assunto: Balanços Gerais da Universidade de Santa 
Maria. O parecer é de que os Balanços Gerais da Universidade de Santa Maria, 
relativos ao exercício de 1962, estão em condições de merecer a aprovação do 
Egrégio Conselho Universitário. 
* Proc. 11/63 - Parecer oral - Assunto: Curso do Cnt. Ruy Santos. A Comissão prova 
os expedientes e encarece o interesse do curso para os professores da 
Universidade de Santa Maria e em todas as suas Unidades. 
- Anteprojetos de Regimentos Internos dos Institutos. Foi aprovada a proposta de 
que os institutos se regerão pelas Normas Gerais dos Institutos da Universidade até 
que venha a ser aprovado o Estatuto da Universidade de Santa Maria. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 05 abr 63 
 
DESCRIÇÃO:  
Ordem do dia: 
- Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial: 
* Proc.13/63 - Parecer 48/6 - Assunto: A firma Estacas Franki Ltda propõe o 
embasamento do Hospital Regional de Alimentos. Aprovado parecer da Comissão 
de que os preços apresentados pela Firma Franki Ltda são negociáveis, podendo o 
Egrégio Conselho Universitário permitir a aceitação da proposta em apreço. 
* Proc. 15/63 - Parecer Geral - Assunto: Divisão de Pessoal apresenta sugestão no 
sentido do aproveitamento da importância de dez milhões de cruzeiros do Fundo 
Universitário. Depois de apreciado e discutido em plenário, a Comissão foi de 
parecer favorável à aprovação da sugestão. 
* Proc. 16/63 - Parecer Geral - Assunto: Faculdade de Farmácia propõe a realização 
de um curso de Cromatografia a ser ministrado pelo prof. Erwino Weigert. Parecer 
Aprovado. 
* Proc. 17/63 - Parecer Oral. Assunto: Faculdade de Medicina solicita licença, sem 
prejuízo de vencimentos, ao Prof. Alberto Schmidt, para que realize estágio no 
Instituto de Histologia da Universidade de São Paulo. Parecer Aprovado. O 
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processo, entretanto, foi para a Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial 
para emitir parecer. 
* Proc. 14/63 - Parecer Oral. Assunto: Contrato de locação com a Imobiliária 
Imembuy para locação de um apartamento. A Comissão de Orçamento e Regência 
Patrimonial é de parecer que o contrato com a firma Imobiliária Imembuy Ltda, 
poderá ser feito com a U.S.M, voltar o assunto ao Conselho Universitário para 
reexame e novo pronunciamento. 
* Proc. 6/63 - Parecer 47/63 - Assunto: A Direção da Associação Protetora do 
Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, através do processo n. 3.766 
(Reitoria), solicita a renovação do convênio que deverá vigorar em 1963. A 
Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial é de parecer que seja renovado o 
convênio com o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. Aprovado Parecer. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 26 jun 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e posse do Livre Docente Cyro Mello Schmitz como membro do 
Conselho Universitário, na qualidade de Representante dos Livre Docentes. 
- A Ata da 22ª Sessão foi posta em discussão e depois votada, tendo sido e mesma 
aprovada com observações. 
Ordem do Dia 
* Proc. 44/62 - Assunto: Aumento do período letivo na cadeira de Medicina Legal e 
do Trabalho. Após amplamente apreciado e discutido o assunto, a plenária 
manifestou-se pela rejeição do parecer da Comissão. 
* Proc. 18/63 - Assunto: O estudante Mario Henrique Filho solicita transferência. O 
parecer da Comissão é de que não é possível a transferência no corrente ano. A 
matrícula do candidato ficara subordinada à existência de vagas e a prestação de 
exame vestibular. Parecer aprovado. 
* Proc. 22/63 - Assunto: Adaptação do currículo mínimo para o ensino de Farmácia 
no Brasil. Decisão - Por fim foi aprovada a proposição da Faculdade de Farmácia, 
tendo o Egrégio Conselho Universitário homologado a decisão da Faculdade, de 
adaptar este ano letivo, somente a primeira série do Curso de Farmácia.  
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* Proc. 23/63 - Assunto: O aluno Jaime Goar Pasa solicita que lhe seja dispensada 
freqüência e exames das cadeiras comuns ao currículo da Farmácia e da Medicina, 
ou seja, Microbiologia e Parasitologia. Decisão: Baixado o processo em diligencias 
para estudo e posterior deliberação da Comissão. 
- Eleições das Comissões: Por escrutínio secreto, foi procedida a eleição para 
escolha dos Conselheiros que integrarão as Comissões Permanentes deste 
Conselho. 
- O senhor Reitor apresentou em plenária a seguinte proposição: sejam 
asseguradas, aos filhos do Dr. Fernando Ferrari, morto prematuramente, no 
momento oportuno e satisfeitas as condições gerais de admissão, bolsas de estudo, 
constando em matrícula - gratuita em qualquer das Faculdades eu integram esta 
Universidade. Proposição Aprovada. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 15 jul 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e Posse de Adão Augustinho Alberico Peccinin, na qualidade de 
Presidente Substituto da Federação dos Estudantes da Universidade de Santa 
Maria. 
- Posta em discussão e depois em votação, a ata da 23ª Sessão foi aprovada com 
algumas observações. 
Ordem do Dia: 
Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial: 
* Proc. 29/63 - Parecer 50/63 - Assunto: Divisão de Contabilidade envia Resoluções 
de n.24 a 30 por intermédio da Reitoria para aprovação. Encaminhamento:o 
Conselheiro acadêmico solicitou vistas ao processo, na forma regimental, o que 
determinou ficasse a decisão do mesmo postergada para a próxima Sessão. 
* Proc. 30 e 34/63 - Parecer 52/63. Assunto: Srs. Herminio Sarturi Dânia, AldaC. 
Dânia, Orlando Fração e Victorio Fração, apresentam memorial pleiteando a 
permuta do terreno de sua propriedade por terreno de igual área da U.S.M. 
* No proc. 34/63 o Sr. Victório Fração solicita informações da Universidade por 
utilidade pública da área urbana ligada ao terreno da esquina das ruas Floriano 
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Peixoto e Alberto Pasqualine. Parecer 1) A U.S.M. não poderá fazer a permuta 
requerida. 2) ...não poderá abrir mão da compra da área mencionada, após o 
Decreto de desapropriação solicitado ao Governo Federal. 
* Proc. 31/63 - Assunto: Divisão encaminha expediente propondo reajustamento dos 
quantitativos concedidos pela Universidade de Santa Maria, a título de Gratificação 
de Representação aos senhores membros do Conselho Universitário. Parecer 1) 
seja aprovada a Tabela de Gratificações de Representação proposta pela Divisão de 
Pessoal, 2) seja concedida a cada membro do Conselho Universitário, desde que 
não percebe sob qualquer título, gratificação da U.S.M. por sessão comparecida, a 
importância de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). Parecer aprovado. 
* Proc. 33/63 - Por apresentar falhas, a discussão desse processo foi adiada para 
outra oportunidade. 
* Proc. 35/63 - Assunto: Propõe a concessão de título de Professor “Honoris Causa” 
ao deputado Dr. Hermann M. Göergen. Aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 17 jul 63 
 
DESCRIÇÃO:  
Sessão Extraordinária. 
* Proc. 29/63 - O presente processo teve seu parecer lido na sessão anterior, onde 
foi objeto de apreciação e discussão por parte do plenário, ficando a decisão para 
ser apresentada na presente sessão, em razão de pedido de vistas. Parecer 
aprovado. 
* Proc. 33/63 - Parecer 33/63. Assunto: ante projeto do Regimento da Casa do 
Estudante da Universidade de Santa Maria. Após sugerir algumas alterações, a 
comissão foi de parecer que o Ante projeto fosse aprovado pelo Conselho. Parecer 
Aprovado. 
* Proc. 24/63 - Parecer 52/63 - Regulamentação da Junta Medica. Parecer: .... 
poderá o Egrégio Conselho Universitário aprovar as normas de funcionamento da 
Junta Médica. Parecer aprovado. 
- Aprovação das Resoluções n. 25 e 26/63 relativas a Fórum de Reitores. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 18 ago 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Postas e discussão e depois em votação, as atas da 24 e 25ª Sessões foram 
aprovadas. 
Ordem do dia: 
* Proc. 23/63 - Parecer Oral. Assunto: Jayme Goar Pasa solicita dispensa da 
Cadeira de Parasitologia. Decisão: aprovada a proposta de constituição de uma 
comissão para a solução do problema. 
* Proc. 37/63 - Assunto: Tempo integral ao prof.Vinicius Motti. Parecer aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 24 set 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e Posse do prof. Geraldo Maissiat como membro do Conselho 
Universitário, na qualidade de Diretor da Faculdade de Belas Artes.  
Ordem do dia: 
* Proc. 36/63 - Assunto: O Diretor da Faculdade de Farmácia solicita recursos para 
atender à reposição de materiais gastos com outras Faculdades da U.S.M. que se 
utilizam dos laboratórios para suas aulas práticas e pesquisas. Parecer: Que seja 
concedido um reforço de dotação, na ordem de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil 
cruzeiros). Parecer aprovado. 
* Proc. 21/63 - Assunto: Anteprojeto do Cerimonial da Universidade de Santa Maria. 
Parecer; O anteprojeto pode ser aprovado. Aprovado. 
* Proc. 38/63 - Sugestão para a Bandeira da Universidade. Parecer: “Dois triângulos 
horizontais - azul e branco, letras douradas”. Aprovado. 
* Proc. 39/63 - Assunto: Edital concurso para escolha do Hino Universitário. Parece: 
...o anteprojeto para escolha do Hino Universitário pode ser aprovado. Aprovado. 
* Proc. 41/63 - Assunto: Trata o processo da aplicação de verba de Cr$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) recebidos pela USM referentes a restos a 
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pagar do exercício de 1962. Parecer: A Comissão de Orçamento e Regência 
Patrimonial sugere a aplicação da referida verba para suplementar as consignações 
da Reitoria. Aprovado. 
* Proc. 50/63 - Parecer Oral - Assunto: Empréstimo Bancário para atender 
necessidades indispensáveis ao funcionamento regular de faculdades no próximo 
ano. Parecer aprovado. 
* Proc. 35/63 - Assunto: Centro dos Estudantes de Medicina propõem modificação 
no sistema de aferição do aproveitamento escolar. Parecer aprovado. 
* Proc. 42/63 - Parecer 53/63 - Assunto: Divisão de material propõe modificação dos 
atuais limites para compras. Parecer aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 16 out 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Compromisso e Posse do acad. Jaime Goar Pasa, em substituição ao acad. Nilso 
Zaffari, na qualidade de Presidente da Federação dos Estudantes da Universidade 
de Santa Maria. 
- Posta em discussão e depois em votação, foi aprovada a ata da 27ª Sessão, com 
pequenas modificações. 
* Proc. 52/63 - Faculdade de Agronomia encaminha Programa para Concurso de 
Habilitação.  
* Proc. 51/63 - Parecer Oral. Assunto: Estágio de doutorandos. Parecer aprovado. 
Ordem do dia: 
* Proc. 43, 45 e 47/63 - Assunto: No proc. 43 a Divisão de Contabilidade envia para 
aprovação a resolução n. 33 em que e aberto o crédito para diversos órgãos 
Universitários. No Proc. 45, a Resolução n.35 abre crédito especial para diversos 
órgãos Universitários. E no Proc. 47, a Resolução n. 37 refere-se a abertura de 
crédito especial também a diversos órgãos Universitários. Parecer aprovado. 
* Proc. 44 e 46/63 - Parecer 56/63 - Assunto: No processo 44 a Divisão de 
Contabilidade encaminha a Resolução n.34 referente a abertura de crédito 
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suplementar a diversos órgãos da Universidade. E no processo 46, a Resolução 
n.36 refere-se a abertura de crédito suplementar a diversos órgãos da Universidade. 
Parecer aprovado. 
* Proc. 49/63 - Parecer 49/63. Assunto: Organização dos diversos Departamentos 
das Cadeiras que compõem o currículo da Faculdade de Odontologia com a 
indicação dos respectivos responsáveis. Decisão: O Parecer ficou para ser 
apreciado na próxima Sessão. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 05 nov 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Posta em discussão e depois em votação, a Ata da 25ª Sessão foi aprovada com 
retificações. 
Ordem do dia: 
* Proc. 54 e 56/63 - Parecer 58/63 - Assunto: A Reitoria submete ao Conselho 
Universitário para serem homologadas as Resoluções n. 39 e 40, que abrem crédito 
para atender despesas com diversos órgãos da UFM. Parecer aprovado. 
* Proc. 55/63 - Parecer 59/63 - Assunto: A Reitoria submete ao Conselho 
Universitário para serem homologadas as Resoluções n. 38 que abrem crédito para 
atender despesas com diversos órgãos da UFM. Parecer aprovado. 
* Proc. 53/63 - Parecer Oral - Assunto: O diretor do Instituto da Fala propõe seja 
autorgado o titulo de “Professor Honoris Causa” ao Prof. Justo Alonso. Parecer: Que 
o processo retorne a origem par ser anexado o “Curriculum Vitae” do proposto. 
Parecer aprovado. 
* Proc. 58 e 59/63 - Parecer 60/63 - Assunto: A Reitoria submete para homologação, 
as Resoluções ns. 41e 42, que abrem crédito suplementar para atender despesas 
com diversos órgãos da USM. Parecer aprovado. 
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* Proc. 57/63 - Assunto: Importação de aparelhos e respectivos acessórios, pela 
USM. Parecer aprovado. 
* Proc. 48/63 - Parecer oral. Assunto: Pedido de licença para afastamento do país, 
para o prof. Erwino Weigert. Parecer aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 25 nov 63 
 
DESCRIÇÃO:  
Sessão Extraordinária. 
* Proc. 68/63 - Assunto: Propõe a concessão do título honorífico de “Professor 
Honoris Causa” ao prof. Ludwig Hoerhmer. Aprovado. 
* Proc. 70/63 - Assunto: Propõe a concessão do título honorífico de “Professor 
Honoris Causa” ao prof. Dr. Josef Kisser. Aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 16 dez 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Posta em discussão e depois em votação, as Atas da 29 e 30ª Sessão foram 
aprovadas. 
Ordem do dia: 
* Proc. 60/63 - Parecer 63/63 - Assunto: A divisão de Pessoal encaminha expediente 
tratando da acumulação de gratificações. Aprovado novo parecer da Comissão. 
* Proc. 62/63 - Parecer 64/63 - Assunto: Divisão de Material encaminha expediente 
propondo abertura de crédito rotativo. Parecer aprovado 
* Proc. 63 e 72/63 - Parecer 61/63 - Assunto: Divisão de Contabilidade encaminha 
Resoluções n. 44 e 46 que abrem créditos suplementares para atender diversos 
órgãos universitários. Aprovado.  
* Proc.64, 76 e 77 - Parecer 62/63 - Assunto: Divisão de Contabilidade encaminha 
Resoluções n. 43, 45 e 48 que abrem créditos especiais para atender diversos 
órgãos da USM. Aprovado. 
* Proc. 67/63 - Parecer 65/63 - Assunto: Consulta sobre a possibilidade de ser 
concedido auxílio financeiro a Faculdade de Belas Artes. Parecer aprovado. 
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* Proc. 71/63 - Parecer 66/63 - Assunto: A Divisão de Contabilidade encaminha 
processo que trata da criação de “fundo” para o prosseguimento das obras da 
Universidade. Parecer aprovado. 
* Proc. 81/63 - Parecer 81/63 - Assunto: A Divisão de Material propõe a elevação 
dos atuais limites para compras de materiais. Parece aprovado. 
* Proc. 65/63 - Parecer Oral - Assunto: Instituto de Patologia comunica o 
afastamento do Dr. Cassiano M. de Mello Mattos. Parecer aprovado. 
* Proc. 62/63 - Parecer Oral - Assunto: O Instituto de Física encaminha expediente 
propondo modificações no critério de exames Vestibulares. Decisão: Aprovado o 
parecer da Comissão com o adendo de que as modificações propostas somente 
entrarão em vigor para o vestibular do ano de 1965. 
* Proc. 52/63 - Assunto: Faculdade de Agronomia encaminha expediente relativo aos 
Programas do Concurso de Habilitação. Aprovado o parecer da Comissão para 
entrar em vigor a partir de 1965. 
* Proc. 49/63 - Assunto: Faculdade de Odontologia reencaminha o processo 
atendendo ao Parecer n.49/63, a Comissão de Ensino e Recursos, mandando baixar 
em diligência. Aprovado o parecer oral da Comissão. 
* Proc. 62/63 - Assunto: O Instituto de Física encaminha expediente propondo 
modificações no critério de exames Vestibulares. Aprovado o parecer da Comissão 
com o adendo de que as modificações propostas somente entrarão em vigor para o 
vestibular do ano de 1965. 
* Proc. 2/63 - Assunto: A Faculdade de Agronomia encaminha expediente relativo 
aos Programas do Concurso de Habilitação. Aprovado parecer da Comissão para 
entrar em vigor a partir de 1965. 
* Proc. 49/63 - Assunto: Faculdade de Odontologia reencaminha o processo 
atendendo ao parecer 049/63 da Comissão de Ensino e Recursos, mandando baixar 
em diligência. Decisão: o processo deve baixar para redação definitiva. 
* Proc. 66/63 - Assunto: Faculdade Politécnica encaminha Regime Escolar para 
1964. Parecer Oral - Decisão: aprovada a proposta do prof. Hélios, retirando seu 
pedido de interstício. 
* Proc. 78 e 79/63 - Parecer 68/63 - Assunto: Faculdade de Odontologia e Faculdade 
de Medicina encaminham expediente solicitando atualização das taxas de inscrição 
e de matrícula. Decisão: Aprovado o parecer da Comissão. 
* Proc. 80/63 - Parecer Oral - Assunto: Faculdade de Veterinária encaminha 
currículo. Aprovado parecer da Comissão. 
* Proc. 82/63 - Parecer Oral - Assunto: Faculdade de Belas Artes encaminha 
expediente referente instalações para o funcionamento. Aprovado parecer da 
Comissão. 
* Proc. 75/63 - Regimento Interno. Decisão: o processo deverá retornar à Comissão 
para emissão de  Parecer. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 31 dez 63 
 
DESCRIÇÃO:  
- Em discussão e depois em votação a ata da 31ª Sessão foi aprovada com 
observações. 
- Não havendo número legal a sessão foi suspensa para ser reaberta dentro de 
algumas horas. 
- A sessão continuou dia 3/1/64. 
* Proc. 78 e 79 - Parecer 68/63. Assunto: Atualização das taxas de inscrição e de 
matrícula da USM. Aprovado parecer da Comissão. 
* Proc. 49/63 - Assunto: Organização do Currículo da Faculdade de Odontologia. 
Parecer: devem merecer aprovação desde Conselho Universitário, a estruturação e 
a distribuição do currículo, propostas pela Faculdade de Odontologia. Parecer 
aprovado. 
Proc. 66/63 - Parecer Oral. Assunto: Faculdade Politécnica encaminha expediente 
contendo Regimento Escolar a ser adotado no ano de 1964. Parecer aprovado. 
* Proc. 85/63 - Parecer 069/63 - Assunto: Distribuição dos recursos do Orçamento 
da \universidade para o ano de 1964. Parecer aprovado. 



 134 
 

* Proc. 83/64 - Parecer Oral. Assunto: Expediente da Faculdade de Odontologia 
solicitando normas para a realização da defesa de tese do Cirurgião Dentista João 
Carlos Pignatáro. Aprovado parecer oral da Comissão. 
A seguir, o Senhor Reitor submeteu ao plenário duas sugestões para escolha do 
Brasão da Universidade. Amplamente discutido o assunto, foi aprovada a de forma 
retangular. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 14 fev 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Posta em discussão e votação, a ata da 32ª Sessão foi aprovada com observações. 
Ordem do dia 
* Proc.1/64 - Assunto: Expediente da Sociedade Meridional de Educação 
comunicando a recondução dos Profs. Luiz Gonzaga Isaia e Oscar Mombach à 
Direção das respectivas escolas. Os dois professores prestaram compromisso 
regulamentar de posse como Conselheiros do Egrégio Conselho Universitário. Após, 
foram empossados nas funções de membros deste órgão. 
* Proc. 2/64 - Assunto: Expediente do Senhor Reitor comunicando a transferência do 
Dr. Antonio Antunes Planela, para a Faculdade de Medicina da Universidade 
Católica de Pelotas. O assunto mereceu a aprovação do plenário que se manifestou 
favorável. 
* Proc. 4, 5 e 7/64 - Parecer 70/64 - Assunto: A Reitoria submete à homologação do 
Conselho Universitário as Resoluções n. 49, 50 e 52, de 30/12/63, baixadas “ad-
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referendum”, que abrem créditos a diversos órgãos universitários. Aprovado parecer 
da Comissão. 
* Proc. 6 e 8/64 - Parecer 71/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 51 e 53, 
de 30/12/63, baixadas “ad-referundum” que abrem créditos especiais a diversos 
órgãos universitários. Aprovado o parecer da Comissão.  
* Proc. 9/64 - Parecer 73/64 - Assunto: Homologação da Resolução n. 54, de 
30/12/63, baixada “ad-referundum” que trata da retificação de recursos de diversas 
Resoluções expedidas no exercício de 1963. Aprovado o parecer da Comissão. 
* Proc.10/64 - Parecer 72/64 - Assunto: Homologação da Resolução n.55, de 
31/13/63, que orça a receita e fixa a despesa da Universidade de Santa Maria para o 
exercício de 1964. Aprovado parecer da Comissão. 
* Proc. 11/64 - Assunto: Os Laboratórios da USM encaminham expediente 
solicitando permissão para organizarem uma Associação. Em votação, a permissão 
foi aprovada. 
* Proc. 12/64 - Assunto: Diretor da Escola Agrotécnica solicita que a referida escola 
seja incorporada à Universidade de Santa Maria, Parecer aprovado. 
- Eleição dos membros das Comissões Permanentes do Conselho Universitário, 
para o prazo de um ano. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 13 mar 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Compromisso e posse da Irmã Maria Isolde Brod como membro do Conselho 
Universitário, na qualidade de Diretora da Escola Superior de Enfermagem Nossa 
Senhora Medianeira.  
Posta em discussão e votação, a ata da 33ª Sessão foi aprovada com observações. 
Ordem do dia: 
* Proc. 13/64 - Parecer Oral - Assunto: Departamento de Higiene e Medicina 
Preventiva envia relatório das atividades de 1963 e apresenta algumas sugestões. 
Em votação, aprovado. 
* Proc. 14/64 - O Provincialado das Irmãs Franciscana comunica a designação da 
nova diretoria da Escola Superior de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira. 
* Proc. 15/64 - Parecer 75/64 - Assunto: Faculdade de Belas Artes encaminha plano 
de contrato de aluguel com a sociedade de Meridional de Educação. Parecer 
aprovado. 
* Proc. 16/64 - Parecer Oral - Assunto: Solicitação de dispensa pelo prazo de um 
ano, feita pelo Instrutor de Ensino Superior Engenheiro Telmo J. de Oliveira. 
Dispensa concedida. 
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* Proc. 17/64 - Parecer Oral - Assunto: A Faculdade de Odontologia solicita licença 
para oferecer um curso didático. Aprovado. 
* Proc. 18/64 - Parecer Oral - Assunto: Encaminha Programa de Ensino das 
Faculdades de Medicina e de Veterinária. Decisão: Processo encaminhado para 
parecer da Comissão de Ensino e Recursos. 
* Proc. 19/64 - Parecer Oral - Assunto; Solicitação de licença do Instrutor de Ensino 
Arcimar de Matos Leal, para estagiar na Universidade de São Paulo. Aprovado. 
* Proc. 20 e 21/64 - Parecer n. 74/64 - Assunto: Homologação das Atas n. 56 e 57 
de 9 e 11/3/64, baixadas “ad referendum”, que abre crédito especial na Divisão de 
Contabilidade, e diversos órgãos universitários. Parecer aprovado. 
* Proc. 22/64 - Parecer Oral - Assunto: Instrutor de Ensino Robes Vieira Machado 
requer regime de tempo integral para suas funções. Aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 08 abr 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Compromisso e posse da nova Conselheiro Olga Fischman, na qualidade de 
representante dos Livres Docentes. 
Posta em discussão e votação, a ata da 34ª Sessão foi aprovada com observações. 
Ordem do dia 
* Proc. 18/64 - Assunto: Encaminha Programa de Ensino das Faculdades de 
Medicina e de Veterinária. Aprovado Parecer da Comissão de Ensino e Recursos. 
* Proc. 25/64 - Parecer 77/64 - Assunto: Alteração na concessão de diárias do 
pessoal da Universidade, em vista ao decreto n.52.388, de 20/08/63. Aprovado 
parecer da Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial.  
* Proc. 26/64 - Parecer 78/64 - Assunto: A Divisão de Contabilidade encaminha o 
balanço geral da Universidade de Santa Maria do exercício de 1963, para aprovação 
do Conselho Universitário. Aprovado parecer da Comissão de Orçamento e 
Regência Patrimonial. 
Parecer n.76/64 - Sobre a possibilidade de a Reitoria aplicar verbas de seu próprio 
orçamento para cobertura dos gastos provenientes com a duplicação das vagas no 
primeiro ano da Faculdade de Medicina, a Comissão de Orçamento e Regência 



 140 
 

Patrimonial emitiu o seguinte parecer “deve autorizar o Sr. Reitor a obter recursos 
financeiros orçamentários e extraorçamentários, no valor de 30.000.000,00 (trinta 
milhões de cruzeiros), para atender despesas decorrentes da missão da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Santa Maria bem como, autorizá-lo a lançar mão 
dos recursos necessários afim e que em 1966 possa a referida Faculdade contar 
com instalações à altura das necessidades do ensino médico”. Parecer aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 18 maio 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Compromisso e posse, como membro do Conselho, a Profª Irmã Consuelo Silveira 
Netto, que foi reconduzida à Direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Imaculada Conceição e do Prof. José Marques da Rocha, na qualidade de Diretor 
Substituto da Faculdade de Direito, substituindo o Prof. Oscar Mombach, que se 
acha em viagem de estudos na Alemanha. 
Em votação, os Conselheiros José Marques da Rocha e Olga Fischman foram 
eleitos membros, titular e suplente, respectivamente, da Comissão de Ensino e 
Recursos, deste Conselho. 
Ordem do dia: 
* Proc. 24/64 - Assunto: Solicitação de tempo integral aos Instrutores de Ensino 
Superior aos Drs. Luiz Guilherme Prado Veppo e Carlos Sergio Chagas Gama e 
Valter Aita. Aprovado parecer favorável à concessão. 
* Proc. 69/63 - Assunto: Faculdade Politécnica encaminha Programa das cadeiras e 
disciplinas, quadro com currículo e sua distribuição em Departamentos e Institutos. 
Aprovado parecer da Comissão. 
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* Proc. 41/64 - Parecer Oral - Assunto: Faculdade de Farmácia propõe o título de 
“Professor Honoris Causa” ao Dr. Richard Wasicky. Aprovado. 
* Proc. 34/64 - Parecer Oral - Assunto: Instituto de Física solicita pagamento de 
tempo integral à Farmacêutica Eunice Almeida Cazarró, Instrutora de Ensino da 
Faculdade de Farmácia. Aprovado. 
* Proc. 30/64 - Faculdade de Odontologia solicita licença para estagiar na Faculdade 
de Odontologia, do Instrutor de Ensino, cirurgião dentista Saul Castan. Parecer 
transferido para a próxima Sessão. 



 143
 

 

 

FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 15 jun 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Compromisso e posse do Acad. José Carlos Duarte, como membro do Conselho, na 
qualidade de representante dos alunos.  
Ordem do dia: 
* Proc. 3/64 - Assunto: Expediente de uma Comissão Especial, designada pelo Sr. 
Reitor, contendo plano de criação do Colégio Universitário. Parecer aprovado. 
* Proc. 29/64 - Assunto: Luiz Otto Wolf, aluno do 2º ano da Faculdade de Veterinária 
requer dispensa da cadeira de Microbiologia e Imunologia, por ter freqüentado com 
aproveitamento no ano de 1963. Aprovada a dispensa. 
* Proc. 30/64 - Assunto: Faculdade de Odontologia solicita afastamento do Instrutor 
de Ensino Saul Castan para fins de estágio na Faculdade Nacional de Odontologia. 
Aprovado. 
* Proc. 53/63 - Assunto: Diretor do Instituto da Fala propõe a concessão do título de 
“Professor Honoris Causa” ao prof. Justo Alonso. Aprovado. 
* Proc. 33/64 - Assunto: Plano para a criação e estruturação de um Centro de 
Ciências Rurais, elaborado por uma Comissão Especial, designada pela Reitoria. 
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Parecer de que este processo deve merecer um estudo mais profundo quando 
oportuno, por Comissão Especial designada pelo Sr. Reitor. Parecer aprovado. 
* Proc. 44/64 - Assunto: A Faculdade de Agronomia encaminha à aprovação do 
Conselho Universitário, os programas do Curso de Engenheiro Agrônomo. Parecer 
aprovado. 
* Proc. 43/64 - Assunto: O Instituto de Parasitologia e Micologia encaminha à 
aprovação do Conselho Universitário os programas de ensino de diversas cadeiras 
na Faculdade de Agronomia. Decisão: Esse processo deverá ficar incorporado ao 
anterior, de n. 44/64. 
* Proc. 35/64 - Assunto: O Instituto de Física propõe a criação do Curso de 
Operadores de Raio X. A Comissão é de parecer de que não é oportuna a criação 
do referido Curso. Após a apresentação do parecer acima, o Sr. Conselheiro 
Presidente pediu vistas ao processo, o que lhe foi concedido. 
* Proc. 32/64 - Assunto: O Instituto de Solos e Culturas encaminha minuta de 
convênio com a Universidade Rural de Viena. Parecer: o presente processo deverá 
baixar em diligências.  
* Proc. 27/64 - Assunto: Expediente do Instituto da Fala, solicitando autorização para 
que o Instrutor de Ensino Luiz Enrique Degrazia permaneça em São Paulo, a fim de 
concluir estágio. Aprovado. 
* Proc. 36 a 40/64 - Parecer 79/64 - Assunto: A Reitoria submete à homologação do 
Conselho Universitário as Resoluções n.58, 59, 60, 61 e 62, baixadas “ad 
referendum”, que abrem, na Divisão de Contabilidade, créditos especiais a diversos 
órgãos universitários. Aprovados 
* Proc. 28/64 - Parecer 80/64 - Assunto: A Divisão de Contabilidade solicita recursos 
para custeio das atividades do Laboratório Extrativo CIBA, no corrente exercício. 
Parecer: Autorizada abertura de crédito suplementar até Cr$1.500.000,00 (hum 
milhão e quinhentos mil cruzeiros). 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 07 jul 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Compromisso e posse do Prof, Leovegildo Leal de Moraes, Diretor da Faculdade de 
Medicina como Conselheiro. 
Aprovação da Ata da 37ª Sessão, com retificações. 
Ordem do dia: 
* Proc. 55/64 - Parecer 83/64 - Assunto: Diretores dos Institutos de Anatomia, 
Histologia e Bioquímica envia consulta, através da Faculdade de Medicina, sobre 
pagamento de trabalho extraordinário a professores. Parecer: que o processo seja 
enviado à Divisão de Pessoal, para emitir parecer e após retorne à Comissão para 
pronunciamento definitivo. Aprovado. 
* Proc. 36/64 - Parecer 84/64 - Assunto: A Divisão de Pessoal sugere retificação na 
tabela de pagamento de diárias, anteriormente aprovada através do Processo n. 
25/64. Parecer aprovado. 
* Proc. 50/64 - Assunto: A Faculdade de Farmácia indica a Dra. Therezinha Isaia 
Saviani para ser nomeada Assistente de Ensino da Cadeira de Botânica Aplicada à 
Farmácia. Nomeação aprovada 
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* Proc. 45/64 - Assunto: Clóvis Ilo Hermes, aluno do 1ºano da Faculdade de 
Odontologia, solicita matricula na Faculdade de Medicina, face à duplicação de 
vagas no 1º ano desta Faculdade. O parecer foi de que o requerente não foi 
classificado no concurso de habilitação, pois se classificaram 100 e ele, em 103º 
lugar.  
* Proc. 63/64 - Assunto: Anteprojeto sobre a admissão de Instrutores de Ensino na 
Faculdade de Medicina. Aprovado, 
* Proc. 46, 47 e 49/64 - Parecer 81/64 - Assunto: Resoluções n. 63, 64 e 65, 
baixadas “ad referendum” que abre, na Divisão de Contabilidade, Crédito Especial. 
Aprovadas. 
* Proc. 51 e 54/64 - Parecer 82/64 - Assunto: Resoluções n. 66, e 67, baixadas “ad 
referendum” que abre, na Divisão de Contabilidade, Crédito Especial. Aprovadas. 
* Proc. 66/64 - Parecer 85/64 - Assunto: Criação da Secretaria do Departamento de 
Administração Central da Universidade de Santa Maria. Decisão: Que o processo 
baixe em diligência à Divisão de Pessoal, para informar se há algum meio legal a fim 
de que seja atendida a solicitação. 
* Proc. 67/74 - Parecer oral - Assunto: O Instituto de Parasitologia e Micologia 
solicita licença para fazer estágio em Montevidéu e ajuda de custo para a Dra. Olga 
Fischan. Parecer: que o processo baixe em diligência à Consultoria Jurídica, a fim 
de que a mesma opine quanto ao afastamento solicitado. 
Bandeira da Universidade - Aprovado novo desenho para a Bandeira da USM. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 07 ago 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Aprovação da Ata da 38ª Sessão 
Ordem do dia: 
* Proc. 57/64 - Parecer 86/64 - Assunto: Termo de Convênio a ser celebrado entre a 
USM e o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. Aprovada a renovação do 
convenio. 
* Proc. 61/64 - Parecer 87/64 - Assunto: A Divisão de Contabilidade propõe que 
sejam extintos os termos que fixam a vigência até 31.12.63, do Crédito Rotativo de 
45 milhões de cruzeiros, aberto pelo Conselho Universitário através do Processo n. 
61/63, para atender a movimentação financeira de importação. Parecer aprovado. 
* Proc. 64/64 - Parecer 88/64 - Assunto: Resolução 70, de 3/7/64, baixada “ad 
referendum” que abre, na Divisão de Contabilidade, Crédito Suplementar a diversos 
órgãos universitários. Aprovada. 
* Proc. 65/64 - Parecer 89/64 - Assunto: Resolução n. 68, de 26/6/64, baixada “ad 
referendum” que abre, na Divisão de Contabilidade, Crédito Especial a diversos 
órgãos universitários. Aprovada. 
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* Proc. 68 - Abre crédito especial aos seguintes órgãos universitários: Reitoria, 
Faculdade de Medicina e Faculdade de Belas Artes. Aprovado. 
* Proc. 58/64 - Assunto: Expediente do Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica 
da Faculdade de Medicina, solicita autorização para o funcionamento de um Curso 
de Urgências Cirúrgicas, destinado a estagiários e a quintanistas daquela 
Faculdade. Aprovado. 
* Proc. 75/64 - Parecer oral - Assunto: O Instituto de Microbiologia e Imunologia 
propõem a realização de um Curso de Extensão Universitária, sobre Fisiologia de 
Microorganismos, patrocinado pelo referido Instituto e a Faculdade de Farmácia. 
Parecer aprovado. 
- Eleições para Comissões Permanentes: Eleições para suplentes nas Comissões 
de Redação e Orçamento e Regência Patrimonial. Para suplente da Comissão de 
Orçamento e Regência Patrimonial foi eleito o Conselheiro Edy Paulo Pereira dos 
Santos e, para suplente da Comissão de Redação foi eleito o Acad. José Carlos 
Duarte. 
 



 149
 

 
 

FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 12 set 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Aprovação da Ata da 39ª Sessão 
Ordem do dia: 
Proc. 55/64 - Parecer 93/64 - Assunto: Diretores dos Institutos de Anatomia, de 
Histologia e de Bioquímica, encaminham, através da Faculdade de Medicina, 
consulta sobre a maneira de retribuir o pessoal docente e administrativo, pelo 
trabalho extraordinário surgido com duplicação de vagas no 1º ano da referida 
Faculdade. Decisão: O processo foi baixado em diligência à Faculdade de Medicina. 
* Proc. 56/64 - Parecer 92/64 - Assunto: A Divisão de Pessoal propõe ratificação na 
tabela de diárias ao pessoal da Universidade de Santa Maria. Parecer aprovado. 
* Proc. 69/64 - Parecer 90/64 - Assunto: Resolução n. 72, de 17/07/64, baixada “ad 
referendum” que abre, na Divisão de Contabilidade, Crédito Suplementar para 
reforço de dotações orçamentárias da Reitoria e de Unidades Universitárias. 
Aprovado Parecer. 
* Proc. 76/64 - Assunto: A Faculdade Politécnica submete à aprovação do Conselho 
Universitário os programas das matérias da 3ª série dos cursos de Engenheiros 
Civis e de Engenheiros Eletricistas. Parecer aprovado. 
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* Proc. 74/64 - Assunto: A Faculdade de Medicina submete à aprovação do 
Conselho Universitário, os programas de Vestibular a serem adotados na referida 
Faculdade. Parecer aprovado. 
* Proc. 73/64 - Assunto: O Diretor do Instituto de Patologia solicita concessão de 
bolsa de estudo ao Instrutor de Ensino Dr. Aventino Alfredo Agostini, lotado na 
cadeira de Patologia da Faculdade de Medicina. Aprovado. 
* Proc. 62/64 - Assunto: Proposição no sentido de disciplinar a admissão de pessoal 
docente pelos Institutos da USM. Aprovado. 
* Proc. 68/64 - Assunto: Apresentação de programa a ser desenvolvido pelo 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina, no ano letivo 
de 1965.  Aprovado. 
* Proc. 59/64 - Assunto: Requerimento dos Prof. Carlos Knijnik, Manoel Mello Vianna 
e Walmor Mozzaquatro da Faculdade de Odontologia, solicitando esclarecimentos 
quanto à interpretação do art. 43 e 47 do Estatuto da USM. Decisão: O Sr. Reitor 
solicitou vistas ao processo.  
* Proc. 86/64 - Parecer 94/64 - Assunto: Proposta para os projetos e respectivos 
cálculos dos edifícios destinados à residência de professores, funcionários e alunos, 
a serem construídos na Cidade Universitária. Aprovado parecer. 
* Proc. 77/64 - Parecer Oral - Assunto: O Instrutor de Ensino Ivo Reni Kersting 
solicita licença para frequentar curso na Faculdade de Odontologia de Pelotas.  
* Proc. 78/64 - A Reitoria encaminha expediente ao Presidente do Conselho Federal 
de Educação, referente ao Estatuto da USM. 
* Proc. 79/64 - A Reitoria encaminha expediente ao Instituo de Ciências Naturais, 
contendo exposições e sugestões. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 18 set 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Sessão Extraordinária 
Ordem do dia: 
- Anteprojeto do Estatuto do Magistério Superior: Nomeada Comissão Especial. 
- Anteprojeto de Lei sobre os órgãos de Representação dos Estudantes. Aprovado. 
- Gratuidade do Ensino Superior e Concessão de Bolsa de Estudo. Nomeada 
Comissão Especial. 
* Proc. 88/64 - Parecer Oral - Assunto: Solicitação encaminhada pelo Dr. Domingos 
Crossetti para comparecer ao I Congresso Internacional de Biologia e medicina 
Nuclear, em São Paulo. Aprovada. 



 152 
 

 

 

FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 03 out 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Aprovação da Ata da 40ª Sessão. 
Ordem do dia: 
* Proc. 87/64 - Circular n. 4 da Divisão de Pessoal, referente ao Decreto n.54.097, 
de 5 de agosto de 1964. 
* Proc. 59/64 - Assunto: Expediente da Faculdade de Odontologia, contendo 
requerimento dos professores Carlos Knijnik, Manoel Mello Vianna e Walmor 
Mozzaquatro. Decisão: o processo foi encaminhado à Comissão de Legislação e 
Requerimentos, a fim de receber parecer. 
- Estatuto do Magistério Superior - Em discussão aprovadas as emendas e 
alterações ao anteprojeto do Estatuto, 
- Em 05/10/1964 foram reabertos os trabalhos da 42ª Sessão com a discussão sobre 
gratuidade do ensino superior e da concessão de bolsas de estudo. Em discussão, 
aprovados os pareceres. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 06 nov 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Discussão e aprovação da ata da 41ª Sessão 
* Proc. 55/64 - Parecer 99/64 - Assunto: Consulta sobre a redistribuição financeira a 
professores e pessoal administrativo e face do trabalho extraordinário para 
atendimento dos alunos admitidos em comprimento à determinação que duplicou o 
número de vagas no 1º ano da Faculdade de Medicina. Parecer aprovado. 
* Proc. 80/64 - Parecer 95/64 - Assunto: A Divisão de Contabilidade encaminha 
Resolução n. 73, retificando recursos da Resolução n.61/64. Aprovado parecer. 
* Proc. 81, 82 e 83/64 - Parecer 96/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 
74, 75 e 76, baixadas “ad referendum”, que abrem, na Divisão de Contabilidade, 
créditos especiais a diversos órgãos universitários. Aprovado parecer. 
* Proc. 84/64 - Parecer 97/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 77, 
baixada “ad referendum”, que abre, na Divisão de Contabilidade, crédito especial a 
diversos órgãos universitários. Aprovado parecer. 
* Proc. 100/64 - Parecer 98/64 - Assunto: Proposta para o projeto de construção do 
Colégio Industrial da Universidade de Santa Maria, Decisão: o processo deverá 
baixar em diligencia. 
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* Proc. 110/64 - parecer oral - Assunto: Termo de convenio entre a USM e a 
Associação Rural de Santa Maria, que visa a instalação e funcionamento do Parque 
de Exposições que será construído na Cidade Discussão e aprovação da ata da 41ª 
Sessão 
* Proc. 55/64 - Parecer 99/64 - Assunto: Consulta sobre a redistribuição financeira a 
professores e pessoal administrativo e face do trabalho extraordinário para 
atendimento dos alunos admitidos em comprimento à determinação que duplicou o 
número de vagas no 1º ano da Faculdade de Medicina. Parecer aprovado. 
* Proc. 80/64 - Parecer 95/64 - Assunto: A Divisão de Contabilidade encaminha 
Resolução n. 73, retificando recursos da Resolução n.61/64. Aprovado parecer. 
* Proc. 81, 82 e 83/64 - Parecer 96/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 
74, 75 e 76, baixadas “ad referendum”, que abrem, na Divisão de Contabilidade, 
créditos especiais a diversos órgãos universitários. Aprovado parecer. 
* Proc. 84/64 - Parecer 97/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 77, 
baixada “ad referendum”, que abre, na Divisão de Contabilidade, crédito especial a 
diversos órgãos universitários. Aprovado parecer. 
* Proc. 100/64 - Parecer 98/64 - Assunto: Proposta para o projeto de construção do 
Colégio Industrial da Universidade de Santa Maria, Decisão: o processo deverá 
baixar em diligencia. 
* Proc. 110/64 - parecer oral - Assunto: Termo de convenio entre a USM e a 
Associação Rural de Santa Maria, que visa a instalação e funcionamento do Parque 
de Exposições que será construído na Cidade Universitária. Parecer aprovado. 
* Proc. 105/64 - Parecer oral - Assunto: O aluno da Faculdade de Medicina de 
Pelotas, Roger Pereyron, solicita transferência desta Faculdade para a de Santa 
Maria, Aprovado parecer. 
* Proc. 92/64 - Assunto: O Centro dos Estudantes de Medicina de Santa Maria 
solicita o congelamento da deliberação que duplica o numero de vagas no 1º ano da 
Faculdade de Medicina. Decisão: para parecer da Comissão.  
* Proc. 59/64 - Assunto: Consulta sobre a interpretação de artigos do Estatuto da 
USM. Aprovado parecer. 
* Proc. 112/64 - Parecer 100/64 - Assunto: Minuta de termo de conv. entre a USM  e 
o Ministério da Educação e Cultura para a implantação de uma rede de 
telecomunicações (RETEMEC), interligando o Ministério e as Universidades 
Federais. Aprovado parecer. 
* Proc. 94/64 - Assunto: Expediente da Associação Comercial de Santa Maria, 
pleiteando a criação de uma Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas. 
Aprovado parecer. 
* Proc. 99/64 - Assunto: Expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa 
Maria, pleiteando a criação de uma Faculdade de Ciências Contábeis e 
Administrativas.  
* Proc. 108/64 - Assunto: O Sr. Diretor da Faculdade de Medicina solicita 
autorização para o funcionamento de um Curso de Extensão Universitária. Decisão: 
Como o curso já ocorreu, o mesmo deverá ser de responsabilidade do Centro 
Acadêmico de Medicina, inclusive a expedição de certificados. 
* Proc. 109/64 - Assunto: O Diretor da Faculdade de Medicina solicita autorização 
para que o Instrutor de Ensino Swamay Schmidt ministre um curso extra-curricular 
aos alunos da Faculdade de Medicina. Parecer aprovado. 
* Proc. 113/64 - Assunto: Expediente da Direção da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de Santa Maria, submetem à aprovação do Conselho 
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Universitário, os programas do concurso de classificação dos cursos de Matemática, 
Física, Química e História Natural. Parecer aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 12 nov 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Ordem do dia: 
* Proc. 100/64 - Parecer 98/64 - Assunto: proposta para o projeto de construção do 
Colégio Industrial da Universidade de Santa Maria. Aprovado parecer. 
* Proc, 114/64 - Parecer 114/64 - Assunto: Projeto de Resolução sobre calendário 
escolar e novo sistema de verificação de aproveitamento para a Faculdade de 
Farmácia. Parecer aprovado. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 02 dez 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Discussão e aprovação das atas da 43ª e 44ª Sessões. 
Ordem do dia: 
* Proc. 102/64 - Parecer 100/64 - Homologação das Resoluções n. 78 e 79, 
baixadas “ad referendum”, que abrem, na Divisão de Contabilidade, Credito Especial 
e Crédito Suplementar, respectivamente, a diversos órgãos universitários. Parecer 
aprovado. 
* Proc. 115/64 - Parecer 102/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 81, 82 e 
83, que respectivamente, abrem Crédito Especial e Suplementar a diversos órgãos 
universitários e retifica as Resoluções n. 56, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 76, 77, 78 e 
78, já homologadas. Parecer aprovado. 
* Proc.101/64 - Parecer Oral - Assunto: Solicita pagamento de serviços 
extraordinários prestados por motoristas. Decisão: que o processo baixe em 
diligência à Divisão de Pessoal para alguns esclarecimentos e parecer. 
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* Proc.129/64 - Parecer 107/64 - Assunto: Distribuição Interna dos Recursos 
Orçamentários da USM para o ano de 1965. Aprovado. 
* Proc. 121/64 - Assunto: Aprovação do regime escolar a ser observado pela 
Faculdade Politécnica no ano de 1965. Aprovado. 
* Proc. 120/64 - Assunto: Indicação do Instrutor de Ensino Irineu Pedro Pasin para 
freqüentar o curso de Fisiologia de Microorganismos, no Instituto de Bioquímica da 
Universidade do Paraná, e solicitação de um adiantamento para cobertura do custo 
da viagem e inscrição do Instrutor. Aprovado. 
* Proc. 122/64 - Assunto: Solicitação de afastamento do Laboratorista Flávio Gaida, 
sem prejuízo de sua situação funcional e vantagens, para fazer curso de 
especialização em Microbiologia no Instituto de Microbiologia da Universidade do 
Brasil. Aprovado. 
* Proc. 104/64 - Assunto: Oficialização do ensino da disciplina Pediatria e 
Puericultura. Aprovado parecer. 
* Proc. 116/64 - Assunto: Apreciação do projeto estabelecendo as normas para 
Concursos de habilitação nos cursos da Faculdade Politécnica. Aprovado parecer. 
* Proc. 92/64 - Assunto: O Centro dos Estudantes de Medicina de Santa Maria 
solicita o cancelamento da deliberação que duplica o número de vagas no 1º ano da 
Faculdade de Medicina. Aprovado parecer fixando em 60 (sessenta) o número de 
matriculas no 1º ano da Faculdade de Medicina. 
* Proc. 127/64 - Parecer Oral - Assunto: O Sr. Diretor da Faculdade Politécnica 
solicita oficialização para um curso de Extensão Universitária. Aprovado. 
* Proc. 117/64 - Assunto: O aluno do primeiro ano da Faculdade de Medicina de 
Pelotas, Lester Pereira, solicita transferência para a Faculdade de Medicina de 
Santa Maria. Decisão: de momento não cabe pronunciamento deste Egrégio 
Conselho, por inoportuno.  
* Proc. 111/64 - Assunto: Organização e funcionamento do Serviço de Portara e 
Vigilância da Universidade de Santa Maria, Aprovado parecer. 
* Proc. 130/64 - Parecer Oral - Assunto: Parecer de uma Comissão Especial 
designada para opinar sobre a admissão, por concurso, de pessoal técnico, técnico-
cientifico e administrativo. Aprovado parecer. 
* Proc. 106/64 - Assunto: Pagamento de diferença de vencimentos de professor 
catedrático a Instrutores de Ensino que exercem a Chefia de Departamentos da 
Faculdade Politécnica, e a criação dos Institutos de Topografia e de Expressão 
Gráfica. Parecer aprovado. 
* Proc. 118/64 - Assunto: Oficio Circular n.4.318/64 do Diretor de Ensino Superior, 
encaminhando parecer sobre Concurso de Habilitação. Aprovado parecer. 
* Proc. 119/64 - Assunto: Solicita providencias para o desdobramento da Cátedra de 
Química Orgânica e Biologia em duas, e a criação da Cátedra de Farmacodinâmica. 
Parecer rejeitado. 
* Proc, 78/64 - Assunto: Parecer n. 171/64 da Câmara de Ensino Superior, 
comunicando a aprovação de parte do ante-projeto do Estatuto da Universidade de 
Santa Maria e estipulando algumas correções. Decisão: Devem ser atendidas, com 
a máxima brevidade, as modificações e correções sugeridas ou determinadas pela 
doutra Comissão do Conselho Federal.  
* Proc. 128/64 - Assunto: Parecer sobre a realização de concurso para o magistério 
e cargos técnico-científicos na Universidade de Santa Maria. Decisão: o parecer 
apresentado pretende apenas traçar uma normativa geral para os concursos, 
devendo posteriormente ser feito um estudo mais aprofundado sobre o assunto. 
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FUNDO A: Órgãos Colegiados 
GRUPO 3: Conselho Universitário 
SÉRIE 1: Deliberações do Conselho Universitário 
TIPO DOCUMENTAL: Atas 
NOTAÇÃO: FA, G3, S1, At. Cx. 
Data baliza: 02 dez 64 
 
DESCRIÇÃO:  
Justificada a não apresentação da Ata da 45ª Sessão. 
Ordem do dia: 
* Proc.124/64 - Parecer Oral - Assunto: Os Diretores das Faculdades de Agronomia 
e de Veterinária, solicitam que seja estendida às suas Faculdades a deliberação do 
Conselho Universitário aprovando a extinção das provas orais no Concurso de 
Habilitação. Aprovado parecer. 
* Proc. 78/64 - Assunto: Adaptação do Estatuto da USM  
* Proc. 94/64 - Parecer 104/64 - Assunto: A Associação Comercial de Santa Maria 
pleiteia a criação da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas. Decisão: 
julga a Comissão que o assunto deverá merecer no próximo exercício, atenção 
especial, a fim de ser oportunamente encontrada solução ideal para o problema.  
* Proc. 101/64 - Parecer 105/64 - Assunto: Solicitação de pagamento de gratificação 
a motoristas por serviço extraordinário. Aprovado parecer. 
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* Proc. 126/64 - Parecer 106/64 - Assunto: As Faculdades de Direito e Ciências 
Políticas e Econômicas solicitam a vinculação orçamentária à Universidade de Santa 
Maria, visando à futura federalização. Aprovado parecer.  
* Proc. 137/64 - Parecer Oral - Assunto: Proposta dos arquivistas Oscar Valdetaro e 
Roberto Nadalutti para os projetos de construção do Hospital de Clínicas 
Veterinárias. Aprovado parecer. 
* Proc. 138/64 - Parecer 108/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 88, 89, 
90 e 91, baixadas “ad referendum”. Parecer aprovado. 
* Proc.140/64 - Parecer 109/64 - Assunto: Homologação das Resoluções n. 86 e 87, 
baixadas “ad referendum”, que abrem, na Divisão de Contabilidade Crédito Especial 
e Crédito Suplementar, a diversos órgãos universitários. Parecer aprovado. 
* Proc.145/64 - Parece oral - Assunto: A Divisão de Pessoal propõe o pagamento de 
salário família aos servidores contratados da Universidade, no ano de 1965. 
Decisão: o processo deve baixar em diligência, a fim de ser instruído com 
informações mais completas. 
* Proc.139/64 - Parecer oral - Assunto: Locação de mais quatro salas no prédio onde 
funciona a Faculdade de Belas Artes. Aprovado parecer. 
* Proc. 142/64 - Parecer oral - Assunto: A USM dirige-se ao Sr. Presidente da 
República, pedindo autorização para efetuar nomeações. Decisão: não cabe 
pronunciamento, porquanto o assunto já está resolvido por este Egrégio Conselho, 
aprovando a abertura de concurso para preenchimento dos cargos vagos. 
* Proc. 147/64 - Parecer oral - Assunto: O prof. Randolph Riemschneider, em 
correspondência, apresenta as condições para a sua vinda a Santa Maria, com 
vistas à instalação do Instituto de Química na Universidade de Santa Maria, Decisão: 
o processo deve baixar em diligência.  
* Proc. 143/64 - Parecer oral - Assunto: Expediente da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, contendo projeto das disciplinas, departamentos, Institutos e 
Currículo da 1ª Série. 
* Proc. 144/64 - Assunto: Expediente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
contendo programas para o Concurso de Habilitação dos Cursos de Filosofia, 
Geografia, História, Letras (Francês e Inglês) e Pedagogia. Aprovado parecer dos 
Procs. 143 e 144/64. 
* Proc. 136/64 - Parecer oral - Assunto: Proposta de alteração no Regimento Interno 
da Escola Agrotécnica de Santa Maria, Decisão: o processo deverá baixar em 
diligencia. 
* Proc. 133/64 - Parecer oral - Assunto: Aprovação dos programas dos exames 
vestibulares para 1965 da Faculdade de Veterinária. Parecer aprovado. 
* Proc. 134/64 - Parecer oral - Assunto: O Sr. Diretor da Faculdade de Agronomia 
propõe que seja aumentado de 60 para 8 o número de vagas no 1º ano da 
Faculdade. Parecer aprovado. 
* Proc. 148/64 - Parecer oral - Assunto: A Comissão Especial apresenta plano para a 
concessão de Bolsa de Estudo rotativas e reembolsáveis, bem como prêmios, 
empréstimos, alimentação e habitação. Decisão: o processo deve baixar em 
diligência.  
* Proc. 149/64 - Parecer oral - Assunto: Aprovação do Regimento do Estágio 
Hospitalar para 1965. Aprovado parecer. 
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