
MINUTA DE ATA 
 

Às dezesseis horas e cinco minutos do dia oito de maio de dois mil 
e doze, sob a presidência da professora Heliana Soneghet Pacheco, Chefe 
do Departamento, e com a presença dos professores Ana Claudia 
Berwanger, Andréia Chiari Lins, Deborah Frida Rosenfeld, Gilberto Kunz, 
Hugo Cristo Sant’anna, José Otávio Lobo Name, Letícia Pedruzzi Fonseca, 
Maria Gorete Dadalto Gonçalves, Mauro Pinheiro Rodrigues, Priscilla Maria 
Cardoso Garone, Ricardo Esteves Gomes, Sandra Medeiros Vieira Gomes e 
dos representantes discentes Daniel Dutra Gomes, Lucas Oggioni Cypriano 
e Marianna Schmidt da Silva, realizou-se a quinta reunião ordinária do 
Departamento de Desenho Industrial do Centro de Artes da Universidade 
Federal do Espírito Santo. Iniciando a reunião, foi dado ciência de: 1 – A 
senhora presidente informou que chegaram as cadeiras que havíamos 
pedido no final do ano passado; 2 – Informou que dia onze de maio é o prazo 
final para as propostas do Programa PIIC. Que os professores interessados 
devem entrar no site da PRPPG para maiores informações. O professor deve 
escrever um projeto e os alunos, os subprojetos. O Nigráfica já vai para o 
quarto período consecutivo de desenvolvimento de pesquisa científica com 
os alunos, totalizando, com esses novos, quatro projetos diferentes com vinte 
subprojetos. O DDI ainda pode fazer muito mais pela pesquisa científica o 
que só vai aumentar nossas chances de bolsa e “pontuação acadêmica” que 
nos permitirá reivindicar também mais estrutura para o nosso curso. Gostaria 
muito que os professores do DDI se engajassem oficialmente nos programas 
de pesquisa e extensão, pois as atividades de magistério não se restringem 
às aulas, principalmente para um grupo de professores 40 horas e dedicação 
exclusiva a Ufes. Fico no aguardo de propostas, não só ligadas ao Programa 
PIIC, mas para o curso como um todo; 3 – Solicitou que os professores dos 
grupos de pesquisa e coordenadores de atividades de extensão, por favor, 
enviem o cronograma de atividades para o Cemuni 4 depois das 18h; 4 – 
Informou que a Administração do Centro de Artes solicitou uma listagem de 
itens que estivéssemos precisando e foi pedido dois quadros brancos, quatro 
split’s, um data show e dois monitores de compudador; 5 – Informou que 
amanhã e depois haverá paralisação dos servidores técnico-administrativos 
e que Lira avisou que não virá trabalhar e que Renato virá no final do dia 
checar se está tudo fechado e em ordem; 6 – Informou que um aluno 
solicitou autorização, por escrito, para uma festa sexta-feira dia 11 e que a 
resposta dada a ele foi que segundo as resoluções que tratam do assunto, 
não poderia permitir. Disse que conversou com os membros do CADI e eles 
não estão envolvidos neste pedido; 7 – A professora Deborah sugeriu que 
devido ao maior número de membros do departamento, as próximas 
reuniões sejam em uma sala de aula; 8 – O professor Mauro informou aos 
presentes que serão comprados novos livros para a Biblioteca Central e que 
as sugestões do departamento deverão chegar a Biblioteca até o dia vinte de 
maio; 9 – O discente Lucas Oggioni informou que o CADI já tem uma nova 



gestão e que os discentes passaram a ter três novos representantes no DDI. 
Informou também que o discente Cassio Ferreira Merlo é o novo presidente 
do CADI e que haverá recepção dos calouros na quinta-feira, dia dez de 
maio, às dez horas. Passou-se à PAUTA: 1 – EDITAL DE BOLSAS CDR DA 
FAPES/CNPq. O professor José Otávio relatou que recebeu email de uma 
Doutoranda da Universidade de Coimbra interessada em participar do Edital 
de bolsas CDR da Fapes/CNPq, tendo o DDI como instituição beneficiária. 
Informou também que, após consulta aos editais, não lhe pareceu haver 
nenhuma obrigação por parte da bolsista para com o DDI, que talvez só 
recebesse como vantagem o aumento de seu quantitativo de pesquisa, e a 
possibilidade de ter bolsistas PPIC. Informou também que o email da 
doutoranda foi encaminhado à Chefia do Departamento e à Coordenadora do 
Curso. Na oportunidade, ficou decidido pelos presentes que o DDI deveria 
conhecer o projeto antes e qual contrapartida teria para o departamento; 2 – 
SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PROFESSOR HUGO CRISTO 
SANT’ANNA. Foi homologado, à unanimidade de votos, o ato “ad 
referendum” da senhora presidente, de aprovação de afastamento do 
professor Hugo Cristo Sant’anna no dia 02 de maio de 2012, para participar 
da Comissão de Seleção do Edital Cultura Tech 2012 do Programa Rede 
Cultura Jovem realizado pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Após 
esclarecimentos do professor Hugo informando que a disciplina Design 
Computacional não sofrerá prejuízo, a solicitação de afastamento foi 
aprovada à unanimidade de votos; 3 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO 
DO PROFESSOR HUGO CRISTO SANT’ANNA, no período de 23 a 25 de 
maio de 2012 para participar do VII Encontro Regional da Associação 
Brasileira de Psicologia Social, no CCJE/UFES. Após esclarecimentos do 
professor Hugo informando que as disciplinas ministradas por ele não 
sofrerão prejuízo, pois haverá reposição das aulas agendadas no período em 
que estará afastado, a solicitação de afastamento foi aprovada à 
unanimidade de votos; 4 – PROJETO DE EXTENSÃO “SCRATCH DAY 
UFES 2012” DE AUTORIA DO PROFESSOR HUGO CRISTO SANT’ANNA. 
A professora Deborah Rosenfeld procedeu à leitura do seu relato como se 
segue: “Vitória, 03/05/2012. Relato do evento de extensão Scratch Day 
UFES 2012 proposto pelo prof. Hugo Cristo Sant’Anna. O evento Scratch 
Day UFES 2012, faz parte do Scratch Day, que é uma rede mundial de 
encontros, nos quais pessoas se reúnem para encontrar outros usuários da 
linguagem Scratch, criada pelo grupo Lifelong Kindergarten do 
Massachussets Institute of Technology – MIT (EUA). O evento Scratch Day é 
realizado em dezenas de cidades por todo o mundo, tendo em vista a difusão 
dos usos da linguagem Scratch nos mais diversos contextos pedagógicos e 
contemplando os interesses de aprendizes iniciantes sem experiência prévia 
em programação, professores da educação tecnológica ou mesmo 
programadores experientes. A programação do evento inclui palestras sobre 
as experiências de sucesso do Scratch ao redor do mundo, oficinas de 
introdução à linguagem e momentos para a troca e compartilhamento dos 



projetos desenvolvidos ao longo do dia. O Scratch Day UFES 2012 tem 
como objetivo promover o encontro dos usuários capixabas do Scratch para 
a troca de experiências, compartilhamento de projetos e discussão dos usos 
e possibilidades pedagógicas da linguagem nos mais diversos contextos de 
aprendizado dos princípios de computação. Será coordenado pelo pro. Hugo 
Cristo Sant’Anna, oferecerá 36 vagas, 5 das quais para colaboradores do 
DDI, 20 para participantes de diversos departamentos da UFES e as demais 
para público externo à UFES. Será realizado no Cemuni IV, no dia 
19/05/2012, entre 9 e 18hs, com carga horária de 6 horas. Observação: no 
item metodologia consta o horário de 9 as 18 horas enquanto que no item 
informações para divulgação on line consta horário entre 9 e 17 horas. As 
inscrições são gratuitas e o evento não requer bolsas. A proposta inclui 
formulários preenchidos de acordo com o solicitado pela Proex. Considero 
que deve ser definido um horário único para encerramento do evento e pela 
sua importância recomendo que o Departamento de Desenho Industrial 
aprove esta proposta. Profa. Deborah Rosenfeld.” Em discussão e votação, 
os presentes aprovaram o relato da professora Deborah à unanimidade de 
votos; 5 – DINÂMICA E SUGESTÕES PARA AS DISCIPLINAS PROJETO 
DE GRADUAÇÃO I E PROJETO DE GRADUAÇÃO II. Após ampla discussão 
sobre o assunto, ficou decidido pelos presentes, que sejam encaminhadas 
sugestões para serem aprovadas na próxima reunião de departamento; 6 – 
REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DESENHO 
INDUSTRIAL. O assunto foi retirado de pauta. Em OUTROS ASSUNTOS, o 
professor José Otávio informou aos presentes que quem tiver interesse em 
elaborar e/ou corrigir questões para o EXAME NACIONAL DE 
DESEMPENHO DOS ESTUDANTES – ENADE 2012 receberá duzentos e 
cinquenta reais e/ou cento e vinte e cinco reais por questão que for aceita 
pela organização do ENADE. EXTRAPAUTA foi apreciado: 1 – RELATÓRIO 
DO PROJETO DE EXTENSÃO “DIA MUNDIAL DA USABILIDADE 2011 - 
EDUCAÇÃO: DESIGN PARA MUDANÇA SOCIAL” DE AUTORIA DO 
PROFESSOR MAURO PINHEIRO RODRIGUES. O professor Mauro 
procedeu à leitura do relatório como se segue: “RELATÓRIO TÉCNICO. 
Título do Projeto: DIA MUNDIAL DA USABILIDADE 2011 - Educação: Design 
para mudança social. Nome do Coordenador do Projeto: Prof. Dr. Mauro 
Pinheiro Rodrigues. No do Registro SIEX: 70801. Centro / Departamento (por 
extenso): Centro de Artes / Departamento de Desenho Industrial. O projeto 
vem sendo apoiado pela PROEX desde: 11 / 2011. Período em que se refere 
o Relatório: O relatório refere-se ao próprio evento, realizado em um dia 
apenas (10 de novembro de 2011), não configurando um período. Resumo 
das Atividades Executadas no Período. I - Principais objetivos do projeto 
original: 1 - Inaugurar a edição local do Dia Mundial da Usabilidade, com a 
realização de um ciclo de palestras a ser realizado no dia 10 de novembro, 
no Centro de Artes da UFES, buscando aproximar pesquisadores, 
estudantes, profissionais e demais membros da comunidade interessados 
nessa temática; 2 - Ampliar o conhecimento dos participantes sobre 



usabilidade, potencializando o aprimoramento de produtos e serviços 
oferecidos à sociedade capixaba. II - Principais etapas executadas no 
período visando ao alcance dos objetivos: As etapas para a execução do 
evento compreendem a organização, produção e divulgação - esta, feita 
exclusivamente via internet, pelas redes sociais. O evento ocorreu no dia 10 
de novembro, conforme o planejado. Não houveram etapas posteriores, 
exceto pela avaliação do evento, realizada remotamente através de 
formulário via internet. III - Apresentação e discussão sucinta dos resultados 
obtidos, deixando claro o avanço, teórico, experimental ou prático obtido pela 
atividade de extensão, deixando claro aspectos como impacto e abrangência 
social, interdisciplinaridade e publicidade. O evento ocorreu no dia 10 de 
novembro, com cerca de 30 pessoas na platéia (número bem abaixo das 74 
inscrições realizadas pela Internet). Foi o primeiro World Usability Day 
organizado no Espírito Santo, e talvez um dos primeiros eventos no Estado 
preocupado em discutir usabilidade. Teve portanto o papel de reunir pessoas 
interessadas nessa temática. Buscou-se compor um painel diversificado, 
com abordagens distintas sobre usabilidade envolvendo áreas e temas como 
design de produto, design de interação, engenharia elétrica, robótica, 
computação, empreendedorismo etc. A diversidade de temas e o diálogo 
entre diferentes áreas do conhecimento foram aspectos do evento 
considerados positivos pela maioria absoluta dos participantes que 
responderam ao questionário de avaliação. IV - Relacione os principais 
fatores negativos e positivos que interferiram na execução da atividade. A 
audiência manifestou ter apreciado as apresentações dos palestrantes e as 
discussões da mesa redonda. Esses comentários foram analisados a partir 
do Questionário de Avaliação, enviado aos participantes via Internet após a 
realização do evento. Na avaliação geral, 92% dos respondentes ao 
questionário afirmaram ter interesse em participar de evento semelhante no 
futuro. 75% consideraram que o evento superou as expectativas, enquanto 
25% consideraram que o evento atendeu as expectativas. Ninguém 
manifestou ter ficado abaixo das expectativas. Não foi possível produzir 
material de divulgação e sinalização para facilitar a localização do evento 
dentro da UFES. Como o público que atendeu ao evento era em grande 
parte de pessoas que não freqüentam a UFES, desconheciam a localização 
do auditório. Isso acarretou atrasos e dificuldade para alguns dos 
participantes da platéia. Na avaliação final, a maioria dos respondentes ao 
questionário avaliou como "boa" (50% das respostas) ou excelente (8%) a 
divulgação, enquanto o restante dividiu-se entre "regular" (33%) e "fraca" 
(8%). A infra-estrutura do local foi avaliada positivamente pela maioria dos 
participantes que responderam ao questionário. V - Formação de Recursos 
Humanos para a extensão - preencha o quadro abaixo, informando o número 
de discentes, docentes técnicos e colaboradores externos envolvidas no 
período: 1 - Informar o nome dos bolsistas de Extensão: nenhum; 2 - 
Informar nome de voluntários: Marcos Vinícius Accioly (docente); 3 - Informar 
nome dos colaboradores interno ou externos: Andreia Mendes Miranda 



(colaboradora externa). VI - Relacionar outras formas de apoio ao projeto de 
extensão nos 2 (dois) últimos anos, incluindo a obtenção de auxílios junto a 
órgãos de fomento nacionais, internacionais ou estrangeiros. Não se aplica - 
o evento teve duração de apenas algumas horas. VII - Contatos Nacionais e 
Internacionais efetivamente ocorridos em função da atividade, como: 
convênios, pesquisadores visitantes, etc. 

 
NOME 

 
ESPECIALIDADE 

 
INSTITUIÇÃO 

 
PAÍS 

TIPO DE 
COLABORAÇÃO 

Mauro Pinheiro Design de 
interação 

UFES - Depto. 
de Desenho 
Industrial 

Brasil palestrante 

André Ferreira Engenharia Elétrica UFES - Depto. 
de Engenharia 
Elétrica 

Brasil palestrante 

Carlos Henrique 
Morellato 

Design de Produto E-Brand 
Estratégias 
Multiplataformas 

Brasil palestrante 

Hugo Cristo 
Sant'Anna 

Design, Psicologia, 
Computação 

UFES - Depto. 
de Desenho 
Industrial 

Brasil palestrante 

VIII - Informe possíveis trabalhos publicados e/ ou aceitos para publicação no 
período, relacionados com a atividade em pauta: livros, capítulos de livros, 
artigos em periódicos nacionais e internacionais, resumos em congressos, 
reuniões científicas e semelhantes. Use as indicações em anexo para o 
registro de cada trabalho. Anexe a primeira página dos trabalhos publicados 
(observar a necessidade de citação da UFES/PROEX como agência de 
suporte financeiro na publicação). Indicar claramente entre os autores dos 
trabalhos, quando for o caso, os bolsistas formais ou voluntários. Não houve 
publicação de trabalhos. Mas todas as palestras estão disponíveis na 
Internet para consulta, no endereço: http://www.youtube.com/ixdavitoria. IX - 
Patente ou registro de invenção ou técnica (informar o título, se a patente é 
nacional, internacional ou “joint ventures” e outros dados que julgar 
adequados): Não se aplica. X – Informar outras atividades extensionistas, 
científicas ou administrativas que julgar pertinentes no período: organização 
de ou participação em eventos científicos, consultorias, assessorias a órgãos 
de fomento, etc.): Citar premiações obtidas em função do desenvolvimento 
da atividade de extensão (título do prêmio, quem outorgou, data, local); 
honrarias acadêmicas; Não se aplica. Vitória, 2 de maio de 2012. Prof. Dr. 
Mauro Pinheiro Rodrigues.” Em discussão e votação, o relatório foi aprovado 
à unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente 
deu por encerrada a reunião e eu Renato Pessotti de Souza, secretário do 
departamento, lavrei a presente ata, que, após lida e achada conforme, fica 
devidamente assinada. Vitória, 08 de maio de 2012. 

http://www.youtube.com/ixdavitoria

