
MINUTA DE ATA 
 

Às quinze horas do dia cinco de junho 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, Sandra Medeiros Vieira Gomes e dos representantes discentes 
Daniel Dutra Gomes, Lucas Oggioni Cypriano e Marianna Schmidt da Silva, 
realizou-se a sétima 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 chegou uma solicitação para os servidores cadastrados 
se recadastrarem para obter auxílio transporte; 2 – Informou também que o 
aluno que quebrou o vidro da janela da sala da “Fotocélula” e quebrou outras 
coisas tais como o quadro de avisos e o suporte de avisos de acrílico da 
porta foi procurado por ela após o término do prazo inicial de quinze dias. 
Disse que o aluno solicitou um novo prazo e que foi dado a ele um segundo 
prazo de mais uma semana. Logo após o término deste novo prazo o aluno 
foi novamente procurado por ela e quem respondeu por ele foi sua mãe que 
tomou ciência da situação e disse que conversaria com ele; 3 – Consultou 
aos presentes se as novas cadeiras que chegaram podem ser colocadas na 
sala oito e se as mesas que estão atualmente nesta sala podem ser 
transferidas para a sala dois e ninguém se opôs a essa sugestão; 4 – 
Informou que a servidora Salete, da administração central do Centro de 
Artes, disse que provavelmente o departamento receberá um aparelho de ar 
condicionado Split e ficou acertado por todos que, de nossa parte, a 
prioridade para instalação do ar condicionado é a sala sete. Passou-se à 
PAUTA: 1 – PROJETO DE EXTENSÃO “ENCONTRO ADG” DE AUTORIA 
DOS PROFESSORES HUGO CRISTO SANT’ANNA E RICARDO ESTEVES 
GOMES. A professora Priscilla Garone procedeu à leitura do seu relato como 
se segue: “Vitória, 5 de junho de 2012. Ao Departamento de Desenho 
Industrial. Relato e parecer sobre processo número 23068.734023/2012-84, 
referente ao Projeto de Extensão “Encontro ADG” dos professores Ricardo 
Esteves Gomes e Hugo Cristo Sant’anna. A proposta encaminhada pelos 
professores ao Departamento de Desenho Industrial se trata de um projeto 
de extensão que conta com a colaboração de Henrique Nardi da Associação 
dos Designers Gráficos do Brasil – ADG, uma entidade de classe profissional 
que promove uma série de eventos com o intuito de promover a integração e 
participação dos designers no Brasil. O projeto tem por objetivo sediar as 
edições locais do Encontro ADG, além de proporcionar aos alunos, 
professores e profissionais do design no Estado do Espírito Santo 
discussões e trocas de conhecimento, alimentar debates e ampliar os 
horizontes. O projeto será realizado no decorrer dos anos de 2012 e 2013, 



com cinco palestras previstas, cada uma com duração de duas horas, no 
período noturno. O público esperado para cada evento é de 150 pessoas. O 
primeiro evento se realizou no dia 2 de abril de 2012 com o tema “Práticas 
Profissionais”, com o designer Billy Bacon, que contou com 
aproximadamente 140 pessoas. O segundo evento se realizou no dia 4 de 
junho de 2012 com a designer Marina Chaccur, com o tema “Tipografia” que 
também ministrou um workshop de “lettering”, no dia 2 de junho de 2012. 
Mediante análise do projeto e do cronograma, e também a realização de 
eventos passados, apresento parecer favorável ao pedido de aprovação do 
Projeto de Extensão “Encontro ADG”. Sem mais, Professora Priscilla Garone. 
Departamento de Desenho Industrial. Centro de Artes – Universidade 
Federal do Espírito Santo.” Em discussão e votação, os presentes aprovaram 
o relato da professora Priscilla Garone à unanimidade de votos; 2 – 
RELATÓRIO DO PROJETO DE EXTENSÃO “VIAGEM CULTURAL À SÃO 
PAULO” DE AUTORIA DA PROFESSORA ANDRÉIA CHIARI LINS. A 
professora Andréia procedeu à leitura do relatório como se segue: “Relatório 
do Projeto de Extensão ‘Viagem Cultural à São Paulo’. A viagem teve início 
na quarta feira, dia 12 de outubro de 2011, saindo de Santa Teresa (ES) para 
Vitória e São Paulo, entretanto em função de mal tempo o voo foi transferido 
para o dia seguinte sendo cancelada a visita ao Instituto Tomie Ohtake e à 
FAAP. Iniciou-se a viagem cultural na manhã de quinta feira com visita ao 
MASP. Lá arte-educadoras responsáveis pelo local apresentaram o atelier e 
os materiais. Os alunos se encantaram com a praticidade da disposição da 
sala e sua viabilidade de implantação em escolas. Nesse atelier os alunos 
puderam escolher a técnica para a produção de um objeto estético. Após a 
oficina, foi feita uma introdução ao Museu, onde a responsável pelo setor 
educativo do MAES, prof.(a) Christina Marx, recepcionou e apresentou ao 
grupo um breve histórico do Museu e seu acervo. Visitou-se as exposições, 
onde os alunos foram instigados descrever, analisar e interpretar oralmente 
obras de arte. E cada um do grupo recebeu três cartazes de obras 
pertencentes ao Museu no final da visita. A visita cultural seguiu para a 
Fundação Bienal e visitamos a exposição “Em Nome dos Artistas – Arte 
Contemporânea Norte-Americana na Coleção Astrup Fearnley”  com um 
conjunto expressivo de obras do acervo do Museu de Arte Moderna Astrup 
Fearnley, de Oslo, na Noruega.  Após a visita, o grupo foi recebido pela 
equipe de arte-educação da Fundação Bienal, e por mais de duas horas 
discutiu-se Arte Conceitual. Cada um do grupo recebeu o material educativo 
da Bienal passada, e o Polo de Santa Teresa recebeu o material educativo 
da atual exposição. Ainda no mesmo dia foi feita a visita à exposição de 
Nelson Leirner no prédio da FIESP e, à noite, o grupo assistiu a peça 
“Casamento Suspeitoso”, de Ariano Suassuna, com a atriz Suzana Alves no 
elenco, no mesmo local. Houveram interrupções na programação prevista 
em função do tempo chuvoso e na tarde da sexta-feira houve uma visita ao 
SESC POMPÉIA para conhecer o trabalho do artista contemporâneo Olafur 
Eliasson. Ampliando a experiência e expectativa de conhecer e aprofundar 
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em arte contemporânea que cada um teve a partir dessa. A noite, assistiu-se 
a orquestra Municipal de São Paulo no Theatro Municipal. O Sábado foi 
chuvoso, o grupo deslocou-se à Pinacoteca, onde os alunos se encantaram 
profundamente como acervo e com a cerimônia de reinauguração, tendo tido 
a oportunidade de participar do documentário da Nova Pinacoteca e/ou 
conversar com alguns artistas plásticos presentes. O grupo retornou no 
domingo pela manhã, dia 16 de outubro com o desejo de retornar ano que 
vem para a Bienal. Participantes do Projeto. Proponentes: Ozirlei Teresa 
Marcilino – Coordenadora do polo UAB de Santa Teresa – Aluna do 
Programa de Pós-Graduação em Educação – Doutorado – Organizadora da 
Viagem Cultural à São Paulo; Raquel Falk – Tutora presencial do Curso de 
Artes Visuais (EAD) para o polo de UAB de Santa Teresa – Guia da Viagem 
Cultural à São Paulo – Organizadora da Viagem Cultural à São Paulo. 
Docentes: Maria Gorete Dadalto Gonçalves – Coordenadora do Curso de 
Artes Visuais (EAD) – Consultora da Viagem e do Projeto de Extensão; 
Andréia Chiari Lins – Professora do Curso de Artes Visuais (EAD) – 
Coordenadora do Projeto Viagem Cultural à São Paulo. Funcionários do polo 
UAB que trabalharam no projeto: Aureo Luiz Tononi Sarmento – Secretário 
do Polo UAB de Santa Teresa – Colaborador; Marilena Maria Borgo 
Sarmento – Secretária do Polo UAB de Santa Teresa – Colaboradora. 
Discentes da UFES no Curso de Artes Visuais (EAD) polo Santa Teresa: 
Atair Maciel de Freitas – Participante; Claudia da Cruz Pego – Participante; 
Edeltraudt Gums – Participante; Heletucia Mª Felhberg de Oliveira – 
Participante; Ivone Sipolatti Pasolini – Participante; Maria de Lourdes 
Bringuenti – Participante; Marinelda B. da Silva – Participante; Mereida 
Garcia – Participante; Nara Perini – Participante; Thatiana Berger – 
Participante. Pessoas da Comunidade: Rodrigo Machado Bassani – 
Participante.” Em discussão e votação, o relatório foi aprovado à 
unanimidade de votos; 3 – SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA 
HORÁRIA DO PROFESSOR HUGO CRISTO SANT’ANNA. O professor 
Mauro procedeu à leitura do seu relato como se segue: “Vitória, 1 de junho 
de 2012. Relato e parecer sobre a solicitação de redução de carga horária 
das atividades docentes do professor Hugo Cristo Sant'Anna. O professor 
Hugo Cristo solicita redução de carga horária para 8 (oito) horas semanais 
nos períodos 2012.2 e 2013.1, para finalização de sua tese de doutorado 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES. O professor 
esclarece que cumpriu os créditos de disciplinas necessários, bem como foi 
aprovado no exame de qualificação, restando portanto a redação final da sua 
tese. O professor anexa o seu histórico escolar parcial, bem como cópia da 
ata do exame de qualificação. Apresenta ainda carta de sua orientadora 
atestando sua situação. Como destacado pelo professor em sua solicitação, 
a Resolução 09/2003 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 
desta universidade, em seu Artigo 10, permite ao docente recém admitido na 
UFES, que esteja cumprindo programa de doutorado com créditos 
concluídos e tese em fase de execução, obter afastamento imediato por 12 



meses para conclusão de sua tese. Entretanto, esta Resolução do CEPE 
entra em conflito com a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, alterada em 
2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da União. De acordo 
com nova redação da Lei, em seu artigo 96-A, o afastamento para realização 
de programas de doutorado somente será concedidos aos servidores 
titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 
(quatro) anos, incluído o período de estágio probatório. Considerando o 
prazo estipulado pela legislação federal, o professor entende que teria direito 
ao afastamento total somente a partir de agosto de 2013, justamente nos 
últimos seis meses do prazo regular para finalização de sua tese. O 
professor Hugo argumenta que esta alternativa não seria de seu interesse, 
tendo em vista seu desejo de finalizar a tese até agosto de 2013. Destaca 
ainda que, caso o afastamento total ocorresse a partir 2013.2, o 
Departamento de Desenho Industrial teria que reorganizar a oferta das três 
disciplinas que leciona atualmente, além de deixar de ofertar a disciplina 
optativa Design Computacional proposta pelo professor Hugo. Ciente da 
situação atual quanto à carga horária dos docentes do Departamento de 
Desenho Industrial, o professor Hugo solicita então a redução de sua carga 
horária para 8 (oito) horas semanais, concentradas em um único dia da 
semana, no qual ministraria as disciplinas Ergonomia e Design 
Computacional. O professor esclarece que ambas as disciplinas tem relação 
direta com sua área de pesquisa no doutorado, e que a disciplina Design 
Computacional faz parte do estudo experimental de sua tese. O professor 
afirma que manteria as orientações de Projeto de Graduação II, bem como a 
coordenação compartilhada das atividades de pesquisa e extensão do 
Laboratório de Psicologia da Computação (LabPC). Tendo analisado a 
Resolução 09/2003 CEPE e a Lei 8.112; entendendo que é do interesse do 
Departamento de Desenho Industrial que o professor Hugo Cristo tenha sua 
titulação o quanto antes, ampliando nosso quadro de docentes Doutores; 
entendendo que a proposta de redução de carga horária no período 
solicitado gera um impacto menor, no que diz respeito à realocação de carga 
horária entre os docentes deste departamento, do que seu afastamento total 
posteriormente, sou favorável à aprovação do pedido de solicitação de 
redução de carga horária das atividades docentes do professor Hugo Cristo 
Sant'Anna. Sem mais, subscrevo-me. Prof. Dr. Mauro Pinheiro.” Em 
discussão e votação, os presentes aprovaram o relato do professor Mauro 
com votos favoráveis dos professores Ana Claudia Berwanger, Deborah 
Frida Rosenfeld, Gilberto Kunz, Hugo Cristo Sant’anna, José Otávio Lobo 
Name, Letícia Pedruzzi Fonseca, Mauro Pinheiro Rodrigues e dos 
representantes discentes Daniel Dutra Gomes, Lucas Oggioni Cypriano e 
Marianna Schmidt da Silva, com voto contrário da professora Maria Gorete 
Dadalto Gonçalves, que justificou seu voto por achar que a redução de carga 
horária do professor Hugo Cristo Sant’anna deveria ser semestral e 
abstenções dos professores Andréia Chiari Lins, Priscilla Maria Cardoso 
Garone e Sandra Medeiros Vieira Gomes, que justificou seu voto por 



também achar que a redução de carga horária do professor Hugo Cristo 
Sant’anna deveria ser semestral; 4 – AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO ACADÊMICO DE DESENHO 
INDUSTRIAL – CADI, APÓS AS DEZOITO HORAS, UMA VEZ POR 
SEMANA. Os representantes discentes solicitaram autorização para 
funcionamento do CADI após as dezoito horas, uma vez por semana, para 
realização de reunião de diretoria. Após discussão e votação, a solicitação foi 
aprovada à unanimidade de votos com a ressalva de que a diretoria do 
Centro Acadêmico de Desenho Industrial apresente a chefia do 
departamento uma solicitação por escrito; 5 – OFERTA DE DISCIPLINA 
EAD. Após ampla discussão ficou decidido pelos presentes que o professor 
José Otávio Lobo Name deverá apresentar ao departamento um projeto de 
extensão que tenha como proposta a criação de uma disciplina que divulgue 
o curso de Desenho Industrial; 6 – ESTUDO SOBRE AS DISCIPLINAS A 
SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PROFESSORES NO SEMESTRE 2012/2. Os 
professores Letícia Pedruzzi e José Otávio apresentaram, para discussão e 
aprovação, a distribuição das disciplinas do próximo semestre letivo. Em 
discussão e votação, a distribuição das disciplinas para o próximo semestre 
foram aprovadas 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, 05 de junho de 2012. 
 
 
 


