
MINUTA DE ATA 
 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte 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, Ricardo Esteves Gomes e dos representantes discentes Daniel 
Dutra Gomes, Lucas Oggioni Cypriano e Marianna Schmidt da Silva, 
realizou-se a segunda reunião extraordinária do Departamento de Desenho 
Industrial do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo para 
apreciação de: 1 – DINÂMICA E SUGESTÕES PARA AS DISCIPLINAS 
PROJETO DE GRADUAÇÃO I E PROJETO DE GRADUAÇÃO II. Após 
ampla discussão, a professora Letícia Pedruzzi (proposta 1) e o professor 
José Otávio (proposta 2) apresentaram propostas para votação como se 
segue: Proposta 1 – Antes da matrícula em PG I haverá um seminário com 
a participação dos professores do departamento, os alunos redigirão um 
memorial e logo após receberão autorização para a matrícula na disciplina. 
Durante a realização da disciplina de Projeto de Graduação I ocorrerá: 1 – 
Aulas teóricas e mais seminários com os professores do departamento; 2 – 
Os alunos redigem propostas de projetos; 3 – Entrega dos projetos no 
departamento; 4 – O departamento monta as bancas e aprecia em reunião; 5 
– Ocorrem as bancas; 6 – Definição dos orientadores. Proposta 2 – Durante 
a realização da disciplina de Projeto de Graduação I ocorrerá: 1 – Realização 
de uma palestra amplamente divulgada no início do semestre, apresentando 
a disciplina e as áreas do DDI. Na apresentação das áreas, o foco deve ser 
em esclarecer as possibilidades de projeto que os alunos teriam; 2 – Todos 
os candidatos a PG1 no semestre terão uma data limite para apresentar uma 
carta de intenções, na qual deve constar a intenção em fazer ou não a 
disciplina de metodologia; 3 – Todos os alunos devem ser atendidos de 
algum modo, seja na turma de metodologia, seja na orientação individual. Os 
professores que orientarem alunos em PG1 deverão continuar com eles em 
PG2, até a conclusão do curso ou o jubilamento do aluno. Casos especiais 
devem ser apreciados pelo conselho departamental; 4 – O calendário de 
bancas de qualificação deve ser o mesmo para os que serão orientados 
individualmente e os que participarem da turma de PG1-Metodologia; 5 – 
Havendo excesso de propostas de PG1, poderão ser descartados os alunos 
que ainda têm muitas disciplinas devendo. Após discussão e votação, a 
Proposta 1 foi aprovada com os votos dos professores Andréia Chiari Lins, 
Deborah Frida Rosenfeld, Gilberto Kunz, Hugo Cristo Sant’anna, Letícia 
Pedruzzi Fonseca, Maria Gorete Dadalto Gonçalves, Mauro Pinheiro 
Rodrigues, Priscilla Maria Cardoso Garone, Ricardo Esteves Gomes e dos 
representantes discentes Daniel Dutra Gomes e Marianna Schmidt da Silva e 
a Proposta 2 obteve os votos dos professores Ana Claudia Berwanger, José 



Otávio Lobo Name e do representante discente Lucas Oggioni Cypriano. 
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, 20 de junho de 2012. 
 


