PARECER

REFERÊNCIA: Processo n° 23080.018354/2015-58
REQUERENTE: Louis Roberto Westphal
ASSUNTO: Professor emérito
Detalhamento: Solicitação de análise de concessão de título de professor
emérito.

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,

O presente processo trata da apreciação da solicitação de concessão
de título de “Professor Emérito” referente a indicação do ex
funcionário/professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Dr.
Teodoro Rogério Vahl.
Histórico da formação Acadêmica do Professor Teodoro Rogério Vahl:
1) Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de
Santa Catarina, em 1966;
2) Especialização em Administração Pública em Berlim/Alemanha, em 1968 e
Administração Universitária em Houston – Texas/EUA, em 1969;
3) Doutorado em Ciências
Münster/Alemanha, em 1978;
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4) Pós-Doutoramento em Administração da educação superior na
Universidade de Münster/Alemanha, em 1985.

O professor Dr. Teodoro Rogério Vahl iniciou sua carreira profissional
na UFSC, em 1964, como servidor técnico-administrativo, exerceu com
destaque muitas funções desde chefias intermediárias, diretorias de
departamentos administrativos e cargos de Sub-Reitor de Planejamento e
Pró-Reitor de Administração da UFSC, foi Secretário Executivo do Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, em Brasília.
Durante sua carreira profissional dedicou-se a docência por mais de
vinte e cinco anos. Exerceu o magistério superior, como Professor Titular, nos
Cursos de Graduação e Pós-Graduação do Departamento de Ciências da
Administração do CSE/UFSC, entre 1970 a 1975.
Exerceu também as funções de Subcoordenador do Programa de
Mestrado em Administração do Departamento de Administração/UFSC.
Participou ativamente em inúmeras Comissões e Grupos de Trabalho,
relacionados a funções administrativas e ao ensino superior.
Foi orientador de inúmeras dissertações de Mestrado na UFSC bem
como, em outras Universidades Brasileiras e estrangeiras.
Destaca-se sua participação em congressos, cursos e palestras, no país
e exterior.
Foi homenageado com Diplomas, Medalhas e Honrarias, pela Câmara
de Vereadores de Florianópolis, pelo Governo do Estado de Santa Catarina e
pela Marinha do Brasil.
Participou ativamente no Ministério de Educação, representando e
inserindo a UFSC nos cenários nacionais e internacionais.
O Professor João David Ferreira Lima, em seu livro intitulado: “UFSC
Sonho e Realidade”, cita as qualidades do Professor Teodoro Rogério Vahl
enaltecendo sua capacidade de direção, administratação, assessoramento e
organização nos cargos que ocupou na UFSC.
A solicitação de concessão do título de “Professor Emérito” ao
professor Teodoro Rogério Vahl pelo professor Louis Roberto Westphal,

encontra-se devidamente instruída e aprovada por unanimidade pelo
Colegiado do Departamento de Ciências da Administração do CSE/ UFSC.
Assim, diante do exposto, é nosso entendimento de que as qualidades
pessoais, a trajetória profissional, a atuação em inúmeras funções de
destaque exercidas no âmbito do serviço público federal e no desempenho
de atividades acadêmicas pelo Professor Teodoro Rogério Vahl, o fazem
merecedor do título de “Professor Emérito” da Universidade Federal de
Santa Catarina. Portanto, somos de parecer favorável à concessão do título
de “Professor Emérito” ao Professor Teodoro Rogério Vahl.

Prof. Valdir Rosa Correia
Relator

