
MINUTA DE ATA 
 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois 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, 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 e dos representantes discentes Daniel 
Dutra Gomes, Lucas Oggioni Cypriano e Marianna Schmidt da Silva, 
realizou-se a sexta 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 aos 
presentes que está estudando o caso da professora Myriam Salomão para 
ver se conseguimos uma vaga para o DDI; 2 – Informou que desde a última 
reunião tivemos dois incidentes que nos levaram a chamar a segurança da 
UFES. O primeiro foi um caso de furto e o outro de vandalismo; 3 – Solicitou 
aos professores em greve que avisem de suas atividades no nosso prédio 
neste período para saber se os projetos de extensão que são responsáveis 
ou outras atividades que utilizem o DDI após às dezoito horas se realização 
ou não. Disse que acha importante continuarmos atentos para a utilização do 
prédio em relação a tudo o que diz respeito a segurança do mesmo e das 
pessoas que o utilizam. Caso alguma atividade ou rotina seja mudada em 
relação ao que já foi comunicado ou aprovado antes da greve, peço que seja 
avisado a esta chefia; 4 – Informou que o futuro diretor do Centro de Artes 
pediu com urgência uma lista de necessidades nossas em relação a 
pequenas reformas e equipamentos. Foi feita uma lista onde estão incluídos 
o Laboratório de Computação Gráfica, grades para o departamento todo, os 
roteadores, um tanque para a sala dois, cortinas blackouts, computadores e 
laptops; 5 – Informou sobre a resolução que fala de afastamento de 
docentes, pedindo que os professores enviem sugestões para a reunião do 
CEPE; 6 – A professora Letícia informou que o CADI está ajudando na 
organização do material que será utilizado na Feira de Cursos e solicitou que 
os professores também apoiem com o que tiverem de material e comentou 
que não gostou do que foi veiculado nas redes sociais sobre sua postura em 
relação à greve dos professores; 7 – O aluno Daniel Dutra solicitou aos 
presentes apoio e que colaborem com trabalhos para a Exposição dos 
Trabalhos Acadêmicos (ETA) que acontecerá na primeira semana do 
próximo semestre junto com a recepção de calouros e informou que a 
SDESIGN 2012 será em outubro deste ano e convidou todos os professores. 
Disse que acontecerão três palestras, três oficinas, três mini-cursos, além 
das exposições; 8 – A aluna Marianna Schmidt leu um expediente do CADI 
sobre a posição dos alunos em relação à greve dos professores; 9 – O 
professor Mauro informou aos presentes sobre o andamento do processo de 
aquisição dos livros do DDI pela Biblioteca Central; 10 – A professora Ana 



Cláudia convidou os presentes para participarem de uma reunião com o 
comando de greve, quinta-feira às nove horas no Auditório do Centro de 
Artes, para discutir as propostas do governo e da ANDES sobre o plano de 
carreira dos docentes; 11 – O professor Hugo Cristo informou que encontra-
se em fase de levantamento de dados o projeto da incubadora de empresas 
de design do Departamento de Desenho Industrial. Uma parceria está sendo 
firmada entre o LabPC e o professor Francisco Rapchan, coordenador da 
incubadora do IFES-Serra, para o compartilhamento das experiências já 
implantadas naquela instituição. Os professores do DDI foram convidados 
para uma reunião na terça-feira, dia vinte e três de maio, às dezoito horas, 
para discussão dos detalhes da proposta. Disse também que quatro das 
vinte propostas do edital Cultura Tech da Rede Cultura Jovem, promovido 
pela Secretaria de Cultura do ES e Instituto Sincades, foram apresentadas 
por estudantes do curso de Desenho Industrial. O interesse das entidades 
promotoras do edital é ampliar a participação para grupos com o perfil dos 
estudantes de Design na chamada de propostas do próximo ano. Comunicou 
também aos professores que elaboraram propostas de disciplina para o 
curso de especialização em Design do DDI a dificuldade encontrada até o 
momento para a composição de um projeto pedagógico coerente, em 
decorrência da diversidade das áreas temáticas e pela falta de informações 
precisas sobre as cargas horárias de cada disciplina. Sugeriu que os autores 
das propostas especificassem melhor a duração das disciplinas para que 
possa apresentar um desenho geral do curso, ainda que sem a coerência 
necessária para o fechamento do projeto pedagógico; 12 – O professor 
Ricardo informou aos presentes que a “ADG” está promovendo em sua 
página na internet um censo para identificar o perfil do profissional de Design 
e sugeriu que todos participem. Passou-se à PAUTA: 1 – SOLICITAÇÃO DE 
AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR DA PROFESSORA MARIA GORETE 
DADALTO GONÇALVES, no período de 02 a 15 de julho de 2012 para 
apresentar trabalho no XVII Congreso Internacional de Tecnologías para la 
Educación y el Conocimiento - Tecnologías Emergentes, a ser realizado em 
Madri - Espanha e além do Congresso, a permanência em Madri tem o 
objetivo de trabalhar com a equipe do Programa Euromime e apresentar uma 
proposta de intercâmbio de estudantes e professores das duas instituições 
de ensino e participação em reuniões do Consórcio e visitas e reuniões com 
instituições parceiras. Em discussão e votação, a solicitação de afastamento 
para o exterior da professora Maria Gorete Dadalto Gonçalves foi aprovada à 
unanimidade de votos; 2 – ATIVIDADE DE EXTENSÃO “II ENCONTRO 
ADG” DE AUTORIA DOS PROFESSORES HUGO CRISTO SANT’ANNA E 
RICARDO ESTEVES GOMES. O professor Ricardo leu o expediente 
solicitando autorização do DDI para realização da atividade de extensão “2º 
Encontro ADG” em continuidade ao projeto apresentado e aprovado 
anteriormente pelo DDI que previa a realização do primeiro encontro e 
sugeria sua continuidade posterior. Informou também que o “2º Encontro 
ADG” ocorrerá no dia quatro de julho e que o tema será “tipografia” e que 



está sendo articulado pela Associação dos Designers Gráficos do Brasil e 
que para a edição de Vitória foi convidada a designer e professora Marina 
Chaccur, diretora da Association Typographique Internationale – Atypl. Em 
discussão e votação, a solicitação de atividade de extensão dos professores 
Ricardo Esteves Gomes e Hugo Cristo Sant’anna foi aprovada à 
unanimidade de votos; 3 – RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DA 
PROFESSORA ANDRÉIA CHIARI LINS – PRIMEIRO MOMENTO. O 
professor José Otávio procedeu à leitura do relatório da Comissão de 
Avaliação do Estágio Probatório da professora Andréia Chiari Lins como se 
segue: “Ao Departamento de Desenho Industrial, Relato e parecer acerca do 
processo 23068.002431/2012-73 em que a Profa. ANDREIA CHIARI LINS 
apresenta seu primeiro Relatório com vistas à Avaliação de Estágio 
Probatório.  A Comissão de Avaliação designada para esta tarefa, composta 
pelos professores Ms. José Otavio Lobo Name (Presidente da Comissão), 
pela Profª Drª Clara Luiza Miranda, do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo, e pelo Profº Dr. Lincoln Guimarães, do Departamento de Artes 
Visuais (Dav), membro suplente, em substituição à Profª Drª Telma Elita 
Juliano Valente, do Departamento de Desenho Industrial (DDI); reuniu-se às 
14 horas do dia 18 de maio de 2012, para analisar a documentação e emitir 
seu parecer. O Presidente da Comissão conferiu a documentação 
apresentada, a saber: 1- Relatório da Profa. Andreia Lins, datado de 14 de 
dezembro de 2011, cujo sumário apresenta as seções APRESENTAÇÃO; 
PRODUÇÃO BASEADA NA PLATAFORMA LATTES; MEMORIAL ACERCA 
DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS; CONCLUSÃO, com o devido 
detalhamento, distribuído ao longo do processo; 2-Parecer do Prof. Gilberto 
Kunz, Chefe do Departamento de Desenho Industrial, datado de 12 de março 
de 2012, acerca do desempenho profissional da professora, informando que 
até a ocasião a mesma lecionou as disciplinas Atelier de Fotografia e Design, 
Fotografia I e Fotografia II; atestando o comparecimento e a participação nas 
reuniões do Departamento; informando a assiduidade e pontualidade da 
professora com relação aos seus compromissos acadêmicos; e comunicando 
a disponibilidade da professora com relação às solicitações do 
Departamento; 3-Excerto da Ata da Reunião do DDI de 29 de novembro de 
2011, quando foi designada a presente comissão; 4- Excerto da Ata da 
Reunião do DDI de 22 de novembro de 2006, na qual foram aprovados os 
critérios internos de avaliação de professores em estágio probatório do DDI; 
5- Extrato da Ata da Reunião do Núcleo de Educação Aberta e à Distância 
da Ufes, de 23 de março de 2010, que trata da distribuição das vagas para 
provimento de cargos de docentes a atuarem em cursos ofertados na 
modalidade a distância da Ufes, destinando duas vagas ao DDI; 6- Excerto 
da Ata da Reunião do DDI de 20 de julho de 2006, na qual foram aprovados 
os critérios internos de avaliação de professores em estágio probatório do 
DDI; 7-Declaração do Chefe do DDI, prof. Gilberto Kunz, de 07 de julho de 
2011, de que a professora exerce a função de professora de 3º grau, com 
dedicação exclusiva, desde 24 de setembro de 2010;  8- Cópia do Currículo 



Lattes da professora, listando Formação Complementar, Atuação Profissional 
e Produção em C, T & A, cujos comprovantes são apresentados e serão 
descritos adiante; 9- MEMORIAL ACERCA DOS TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS, no qual a professora apresenta e comenta: 9.1- 
Ocorrências antes do início das atividades na Ufes: a professora informa que 
foi convidada, em julho de 2010, a lecionar como Professora Voluntária na 
DDI, estando na ocasião já aprovada no Concurso para o quadro 
permanente, esperando a posse. À época, aceitou também a proposta de, 
com outros professores do DDI, atuar como professor especialista da 
disciplina Fotografia do Curso de Artes Visuais (EAD). Informa também que, 
em setembro do mesmo ano, já contratada, propôs assumir atividades de 
designer instrucional e de gestão de ambiente virtual de aprendizagem no 
mesmo curso; 9.2- Ocorrências entre o 1º e o 14º mês do Estágio probatório: 
a professora informa que apresentará, em seu presente relatório, “cada item 
por temática de forma cronológica”, com “documentações e anexos logo 
após o detalhamento e memorial de cada item”; 9.3- Ocorrências de 
Formação Complementar, com detalhamento, relatório técnico e memorial 
descritivo do Curso de Curta Duração em Design Instrucional para EAD, no 
Instituo Brasileiro de Desenho Instrucional; 10- Declaração de conclusão, 
com nível de excelência, com 96% de aproveitamento e nota 9,6 do Curso de 
Design Instrucional para EAD, com carga horária de 120 horas, do Instituto 
Brasileiro de Desenho Instrucional, datada de 25 de outubro de 2011; 11- 
Detalhamento, relatório técnico e memorial descritivo das ocorrências de 
Atuação Profissional da professora, a saber: 11.1- Professora do 
Departamento de Desenho Industrial para as disciplinas de Fotografia / 
Tecnologia de Imagem (20 horas semanais), informando que tem carga 
horária de 20 horas dedicada ao DDI e listando as disciplinas lecionadas nos 
semestres 2010/2, 2011/1 e 2011/2, com comentários acerca de cada turma 
e memorial acerca de “outros aspectos da docência no DDI”, como a 
participação em comissões de revisão de disciplinas do DDI e na 
reorganização dos laboratórios didáticos de fotografia; 11.2- Professora 
Orientadora de Produção de Material (20 horas semanais), listando suas 
atividades, dentre as quais a gerência da produção de material didático da 
plataforma virtual, acompanhamento e orientação de tutores, interlocução 
entre as instâncias do Curso de Artes Visuais (EAD) e apoio à Coordenação 
do Curso. 12- Atestado da Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes 
Visuais (EAD), Profa. Maria Gorete Dadalto Gonçalves, datado de 22 de 
setembro de 2011, atestando a atuação da professora como Professora 
Orientadora de Produção de Material, desde setembro de 2010, com carga 
horária de 20 horas; 13- Detalhamento, relatório técnico e memorial 
descritivo da ocorrência de “Docência/Ensino na Ufes (Bolsa)”, em que a 
professora apresenta e comenta suas atividades como docente da disciplina 
de fotografia do Curso de Licenciatura em Artes Visuais (EAD), entre 
setembro e dezembro de 2010; 14- Atestado da Coordenadora do Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais EAD, Profa. Maria Gorete Dadalto Gonçalves, 



datado de 22 de setembro de 2011, atestando a atuação da professora como 
Professora Especialista da disciplina Fotografia (CH 60 horas), realizada ente 
outubro e dezembro de 2010, com participação no planejamento, elaboração 
de conteúdo para o fascículo, desenvolvimento e aplicação da disciplina; 15- 
Detalhamento, relatório técnico e memorial descritivo da atuação como 
Tutora orientadora de Trabalho de Graduação, junto ao Polo UAB de Santa 
Teresa – ES, com atendimento a 6 grupos de orientação; 16- Atestado da 
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes Visuais EAD, Profa. Maria 
Gorete Dadalto Gonçalves, datado de 22 de setembro de 2011, atestando a 
atuação da professora como Tutora de Trabalho de Graduação, ente 
setembro e dezembro de 2011, com responsabilidade sobre 6 Trabalhos de 
graduação do Polo de Santa Teresa, cumprindo 20 horas semanais; 17- 
Detalhamento, relatório técnico e memorial descritivo de Atividade 
Esporádica como professora Orientadora de Trabalho de Conclusão de 
Curso da Pós-Graduação Lato Sensu de Formação de Mediadores em EAD, 
no período de junho a dezembro de 2011, no Neaad/Ufes; 18- Cópia do 
memorando 037/2011 da Coordenação do Curso de Especialização 
Formação em Mediadores em EAD, datado de 28 de maio de 2011, 
convidando a professora a participar da orientação de TCC do Curso, entre 
junho e setembro de 2011; 19-Excerto da Ata de Reunião do DDI de 03 de 
agosto de 2011, em que a participação na referida Atividade esporádica foi 
aprovada à unanimidade de votos; 20- Detalhamento, relatório técnico e 
memorial descritivo de participação em “Conselhos, Comissões e 
Consultoria, Centro de Artes, Colegiado do Curso de Artes Visuais”, em que 
a professora relata que, desde novembro de 2011, é representante do DDI 
junto a esse Colegiado e que, participou de discussões acerca da finalização 
do PPC do Curso, e suas implicações para os próximos períodos; 21- 
Excerto da Ata da Reunião do DDI de 31 de outubro de 2011, em que a 
solicitação, pela Coordenação do Curso de Artes Visuais, da indicação de 
um representante do DDI foi apreciada com a indicação da professora para a 
função; 22- Detalhamento, relatório técnico e memorial descritivo de 
Atividades de Extensão, em que a professora relata o Projeto Viagem 
Cultural a São Paulo, uma iniciativa da tutora presencial Raquel Falk e da 
Coordenadora de Polo Orzilei Marcilino, de Santa Teresa, realizada entre os 
dias 12 e 16 de outubro de 2011, com visitas a teatros, museus e galerias 
daquela cidade. 23- Impressão de página de internet, de 18/11/2011, da 
página do Siex, em que o projeto Viagem Cultural a São Paulo está 
registrado sob o código 70984; 24- Detalhamento, relatório técnico e 
memorial descritivo de Atividade de Extensão Universitária, como 
Supervisora para fins de registro e documentação, do “IX Seminário 
Capixaba sobre o Ensino da Arte – IV Encontro de Polo Arte na Escola – I 
Encontro de Licenciatura em Artes Visuais (EAD)”, em que a professora foi 
responsável pelo Comitê de Webs e Documentação do evento, 
supervisionando o trabalho de fotografia e filmagem realizado por 4 
monitores; 25- Cópia do projeto de Atividade de Extensão do evento IX 



Seminário Capixaba sobre o Ensino da Arte – IV Encontro de Polo Arte na 
Escola – I Encontro de Licenciatura em Artes Visuais (EAD), sob 
responsabilidade das Profas. Maria Auxiliadora Corassa, Maria Gorete 
Dadalto Gonçalves e Moema Martins Rebouças; 26- Detalhamento, relatório 
técnico e memorial descritivo de “Produção em C, T & A”, em que a 
professora relata que o artigo “Mediações na imagem na formação da 
linguagem visual” foi publicado na íntegra nos Anais do IX Seminário 
Capixaba sobre o Ensino da Arte – IV Encontro de Polo Arte na Escola – I 
Encontro de Licenciatura em Artes Visuais (EAD), com o ISSN: 2175-0262, 
que o mesmo foi apresentado na forma de comunicação no referido 
encontro, no dia 08/06/2011; 27- Exemplar do CD com os Anais do referido 
Seminário; 28- Relação de ocorrências em “Produção Técnica”, em que a 
professora relata: 28.1- a orientação de trabalho de Conclusão de Curso em 
2011, informando ser de “Especialização, Curso de curta duração, 
ministrado”, sem outras informações; 28.2- “Fotografia, 2010. 
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional)”, com GONÇALVES, 
M. G. D., e NAME, J. O. L., sem maior referência; 29- Exemplar de 
“Fotografia”, ISBN 978-85-99929-03-2, material didático do Curso de Artes 
Visuais/EAD, de autoria da professora com GONÇALVES, M. G. D., e 
NAME, J. O. L.; 30- Relato de “Orientações e Supervisões concluídas”, 
referente à monografia “Objeto de aprendizagem: auxiliando práticas de 
leitura de imagem”, de CAMARGO, Fernanda M. B. et alli, no Curso de 
Formação em Mediadores em EAD – Ufes, 2011; 31- Atestado da 
Coordenação do Curso de Especialização Formação em Mediadores em 
EAD, datado de 02 de outubro de 2011, de que a professora atuou como 
orientadora de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, entre junho e 
setembro de 2011, com carga horária de 120h; 32- Relato de participação 
em eventos, em que são relacionadas: 32.1- Apresentação oral “Mediações 
na imagem na formação da linguagem visual” no IX Seminário Capixaba 
sobre o Ensino da Arte – IV Encontro de Polo Arte na Escola – I Encontro de 
Licenciatura em Artes Visuais (EAD), 2011; 32.2- IX Seminário Capixaba 
sobre o Ensino da Arte – IV Encontro de Polo Arte na Escola – I Encontro de 
Licenciatura em Artes Visuais (EAD), 2011, sem explicação sobre o porquê 
da repetição do evento; 32.3- Moderador no II Seminário de Educação do 
Campo – Interculturalidade e Campesinato em Processos Educativos, 
Sessão de posters – Educação de Jovens e Adultos Camponeses, 2010; 33- 
Certificado da Coordenação do Evento II Seminário de Educação do Campo 
de que a professora coordenou a Sessão de Poster “Educação de Jovens e 
Adultos Camponeses”, em novembro de 2010, com a carga horária de 10h; 
34- folder da programação do referido evento; 35- Certificado de Participação 
no IX Seminário Capixaba sobre o Ensino da Arte – IV Encontro de Polo Arte 
na Escola – I Encontro de Licenciatura em Artes Visuais (EAD), como 
expositora de comunicação; 36- Certificado de Participação no IX Seminário 
Capixaba sobre o Ensino da Arte – IV Encontro de Polo Arte na Escola – I 
Encontro de Licenciatura em Artes Visuais (EAD), como ouvinte, com a carga 



horária de 30h; 37- folder com a programação do referido evento; 38- Relatos 
de participação em bancas de Trabalhos de Conclusão dos seguintes 
Cursos: 38.1- Especialização em Formação de Mediadores em EAD/Ufes – 
participação em 3 bancas; 38.2- Especialização em Educação do 
Campo/Ufes – participação em 10 bancas; 38.3- Curso de Desenho 
Industrial/Ufes – participação em uma banca; 38.4- Curso de Artes Visuais – 
Licenciatura – participação em uma banca; 39- Relato de participação em 
Concurso Público para professor substituto da área Ensino de Artes do 
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação (DLCE) da Ufes (edital 
Ufes 20/2010); 40- Atestados da participação da professora em quatro 
bancas do Curso de  Especialização em Formação de Mediadores em 
EAD/Ufes, sendo uma na qualidade de Presidente de banca; 41- Atestado da 
Participação da professora em dez bancas do Curso de Especialização em 
Educação do Campo/Ufes; 42- Ata de Defesa de Projeto de Graduação do 
Curso de Desenho Industrial, com a participação da professora; 43- Ata de 
Defesa de Trabalho de Conclusão do Curso de Artes Visuais – Licenciatura, 
com a participação da professora; 44- Declaração do Chefe do DLCE 
atestando a participação da professora na banca examinadora do Concurso 
Público para professor substituto da área Ensino de Artes, entre 05 e 07 de 
janeiro de 2011; 45- Sob o título “4. Conclusão”, a professora relata que, nos 
seus primeiros 14 meses no DDI, tem se dedicado à organização e auxílio à 
gestão dos setores/laboratórios nos quais atua, tendo como recompensa a 
melhoria dos ambientes de trabalho e tempo para amadurecimento dos 
processo de pesquisa e extensão. Relata, em seguida, seus planos de 
produção futura, para o período de 2012 a 2016, informando ter participado 
da elaboração do projeto do Núcleo Interdisciplinar de Tecnologia da Imagem 
e de ter sido aprovada no processo seletivo para o Doutorado em Educação 
na Ufes. Neste Curso, pretende dedicar-se ao estudo de estratégias de uso 
da imagem em educação a distância. Anuncia, também, para breve, a 
apresentação à apreciação do DDI de um projeto de extensão voltado a 
identificação, relevância e localização de acervos fotográficos no Estado. Ao 
final, refere-se aos projetos de pesquisa a que se dedicará, a partir do início 
de 2012, que tratam de estudos e testes de objetos de aprendizagem para o 
Curso de Artes Visuais (EAD) e o desenvolvimento de banco de imagens 
digital de acervos fotográficos do Espírito Santo; 46- Cópia do projeto de 
Atividade Extensão “Identificação, relevância e localização de acervos e 
coleções fotográficos do ES”, apresentado à Proex; 47- Projeto de pesquisa 
“Estratégias e usos das imagens em material didático EAD”, apresentado ao 
programa de Doutorado em Educação da Ufes; 48-Cópia do regimento do 
Núcleo Interdisciplinar de Tecnologia da Imagem, do qual a professora faz 
parte como membro efetivo. Os formulários de avaliação discente foram 
avaliados nas dependências da Secretaria do DDI, e apresentam, de 
maneira geral, uma avaliação positiva da professora em todos os seus 
quesitos. Considerando os critérios de avaliação dos professores em estágio 
probatório aprovados no Departamento de Desenho Industrial em vinte e 



dois de novembro de dois mil e seis e de acordo com a Resolução n°44/2004 
– CEPE/UFES, observando os elementos do parágrafo único do artigo 2º 
desta resolução que são: pontualidade, assiduidade, capacidade de 
iniciativa, produtividade, responsabilidade, relacionamento com alunos, 
professores e servidores, desempenho didático-pedagógico, garantida a 
manifestação do corpo discente. Esta comissão, após leitura, verificação e 
análise do primeiro relatório do estágio probatório da professora Andreia 
Chiari Lins, considera o mesmo aprovado incondicionalmente. Vitória, 18 de 
maio de 2012. Prof. Ms. José Otavio Lobo Name – Presidente. Prof. Dra. 
Clara Luiza Miranda. Prof.Dr. Lincoln Guimarães.” Em discussão e votação, 
os presentes aprovaram o relatório da Comissão de Avaliação do Estágio 
Probatório da professora Andréia Chiari Lins à unanimidade de votos; 4 – 
REFORMULAÇÃO DA EMENTA DA DISCIPLINA DA MATÉRIA A FORMA. 
Após ampla discussão, o assunto foi retirado de pauta e será apreciado na 
próxima reunião de departamento; 5 – DINÂMICA E SUGESTÕES PARA AS 
DISCIPLINAS PROJETO DE GRADUAÇÃO I E PROJETO DE 
GRADUAÇÃO II. Foi aprovado pelos presentes que a senhora chefe 
receberá sugestões e que após o recebimento das mesmas agendará uma 
reunião extraordinária para discutir esse assunto. EXTRAPAUTA foi 
apreciado: 1 – PROTOCOLADO Nº 23068.731197/2012-95, encaminhando 
quadro de oferta, com os programas das disciplinas DDI 05897 - Fotografia I 
e DDI 05964 - Vídeo I, referente ao quinto período do Curso de Licenciatura 
em Artes Visuais Noturno (Reuni), solicitando análise e parecer por parte do 
nosso departamento. Após discussão e votação, a solicitação de oferta das 
disciplinas DDI 05897 - Fotografia I e DDI 05964 - Vídeo I para o Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais Noturno foi aprovada 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, 22 de maio de 2012. 

 
 
 

 


