
MINUTA DE ATA 
 

Às quatorze horas do dia dezoito 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, 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 oitava 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 o professor Paulo Sérgio de 
Paula Vargas tomou posse, na sexta-feira passada, como novo Diretor do 
Centro de Artes para os próximos quatro anos; 2 – A senhora presidente leu 
o relatório de afastamento, para Barcelona - Espanha, da Professora Letícia 
Pedruzzi Fonseca. Passou-se à PAUTA: 1 – SOLICITAÇÃO DE 
AFASTAMENTO DA PROFESSORA LETÍCIA PEDRUZZI FONSECA. Foi 
homologado, à unanimidade de votos, o ato “ad referendum” da senhora 
presidente, de aprovação de afastamento da professora Letícia Pedruzzi 
Fonseca nos dias 11 e 12 de junho de 2012, para executar tarefas relativas à 
sua tese de doutorado na Puc-Rio, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Após 
esclarecimentos da professora Letícia informando que as disciplinas 
ministradas por ela não sofrerão prejuízo, pois não haverá aulas agendadas 
nos dias em que estará afastada, a solicitação de afastamento foi aprovada à 
unanimidade de votos; 2 – DINÂMICA E SUGESTÕES PARA AS 
DISCIPLINAS PROJETO DE GRADUAÇÃO I E PROJETO DE 
GRADUAÇÃO II. Após ampla discussão, o assunto foi retirado de pauta e 
será apreciado na próxima reunião de departamento, no dia vinte de junho, 
às dez horas e trinta minutos. 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, 18 de junho de 2012. 


