
MINUTA DE ATA 
 

Às quatorze horas do dia quatro de julho 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, Mauro Pinheiro Rodrigues, 
Priscilla Maria Cardoso Garone, Ricardo Esteves Gomes e dos representantes 
discentes Isabela Malacarne Avancini, Marianna Schmidt da Silva e Thaís 
André Imbroisi, realizou-se a nona 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 departamento receberá quatro novos aparelhos 
de ar condicionado split e que os mesmos serão instalados nas salas dois, 
sete, oito e na sala teórica do laboratório de fotografia; 2 – Informou também 
que o Diretor do Centro de Artes solicitou que todos os professores 
preencham, até segunda-feira, dia nove de julho, a tabela de encargos 
acadêmicos de 2012. Disse que assim que receber a referida tabela, ela será 
enviada por email para todos; 3 – A senhora presidente leu o relatório de 
afastamento do professor Ricardo Esteves Gomes sobre sua participação no 
Encontro ADG Tipografia, em Salvador-Bahia; 4 – A professora Ana Claudia 
informou que o Centro Pedagógico, através do Comando de Greve, estará 
promovendo no dia doze de julho, quinta-feira, uma reunião sobre o Plano de 
Carreira dos professores; 5 – O professor Mauro informou aos presentes que 
no dia oito de agosto se encerra o prazo para cadastramento de eleitores e 
candidatos a compor o Fórum Setorial de Design. Esse Fórum faz parte do 
processo de eleição dos membros do Comitê Setorial de Design, que irá 
compor o Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) do Ministério da 
Cultura. Disse que teve conhecimento desse processo no início do ano, já 
tendo comentado em outras reuniões de departamento sobre a importância da 
nossa participação. Para a composição do Fórum Setorial de Design prevê-se 
a seleção de delegados regionais, representantes dos estados. No Espírito 
Santo não temos até o momento um representante. O processo de eleição 
desses representantes é complexo e demandaria uma articulação entre os 
diferentes envolvidos com o design no estado. É necessário o cadastro do 
candidato no site do CNPC-Minc, e uma Carta de apoio subscrita por entidade 
com atuação na área em que concorre. Dada à premência do tempo, não será 
possível articulação com outras escolas de design e escritórios locais. O 
professor Mauro sugere que o DDI indique um candidato, com a redação 
dessa carta de apoio. Disse que se compromete a redigir a carta, e 
encaminhá-la aos colegas para agilizar o processo, uma vez que a próxima 
reunião de departamento ocorrerá justamente no dia de encerramento do 
processo eleitoral; 6 – O professor Hugo Cristo informou que elaborou uma 
proposta experimental para a disciplina Projeto de Graduação I que não muda 
em nada o que já foi aprovado, apenas aborda outra dimensão do problema. 



Disse que em síntese definiu três temas de interesse das suas pesquisas no 
LabPC e que fez um recorte que caberia num Projeto de Graduação de dois 
semestres. A idéia é sugerir esses temas como pontos de partida para alunos 
que gostam de algumas áreas e que ainda não pensaram em um projeto. As 
três possibilidades estão dentro de um universo relativamente controlado de 
produtos esperados (pela própria demanda da pesquisa-mãe no LabPC) e de 
literatura relacionada. É uma alternativa para o aluno que quer "sair" e ainda 
assim fazer um trabalho bacana com desdobramentos futuros - o projeto ser 
implantado e utilizado, gerar publicações e por aí vai; 7 – O professor Hugo 
Cristo informou também que apresentou um esboço de grade curricular para a 
Especialização do DDI com base nas propostas enviadas pelos professores 
em abril deste ano. Solicitou aos colegas que analisassem a grade e fizessem 
sugestões de ementas para as disciplinas em aberto ou mesmo para as 
coerências vertical e horizontal da proposta. Sugeriu que as sugestões sejam 
discutidas na próxima reunião do DDI, no início do mês de agosto. Passou-se 
à PAUTA: 1 – RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROFESSOR 
RICARDO ESTEVES GOMES – PRIMEIRO MOMENTO. O professor José 
Otávio procedeu à leitura do relatório da Comissão de Avaliação do Estágio 
Probatório do professor Ricardo Esteves Gomes como se segue: “Vitória, 10 
de junho de 2012. Ao Departamento de Desenho Industrial. Da Comissão 
Avaliadora do Relatório de Estágio Probatório. Profa. Heliana Soneghet 
Pacheco (DDI-CAR) - presidente, Profa. Maria Gorete Dadalto Gonçalves 
(DDI-CAR), Profa. Daísa Teixeira (NEAAD-UAB-Ufes). Assunto: Análise e 
Parecer do Memorial de Estágio Probatório. 1a fase – do Professor Ricardo 
Esteves Gomes. A comissão formada pelos professores Heliana Soneghet 
Pacheco, Maria Gorete Dadalto Gonçalves e Daísa Teixeira analisou a 
documentação referente a primeira fase do estágio probatório do professor 
Ricardo Esteves Gomes e elaborou o relato e parecer que seguem. 1. Sobre o 
memorial e a documentação comprobatória: Em 14 de maio de 2012, o 
processo do professor Ricardo Esteves Gomes foi protocolado sob número 
23068.008034/2012-13. Consta do relatório da 1a fase de seu estágio 
probatório, referente aos semestres 2011.1 a 2011.2 que correspondem ao 
período de março de 2011 a março de 2012. As folhas deste material estão 
numeradas e assinadas pelo professor. 1.1. Em Atividades Docentes – 
disciplinas ministradas, consta: 1.1.a. Em 2011.1. Uma turma de Computação 
Gráfica 1 com 31 alunos (60 horas). O professor fez comentário a respeito do 
programa, do desenvolvimento da disciplina, seus desafios e sobre sua 
experiência para poder ministrá-la; anexou programa e pauta de resultados 
finais. 1.1.b. Em 2011.1. Outra turma de Computação Gráfica 1 com 16 alunos 
(60 horas). O professor fez comentário a respeito do desenvolvimento da 
disciplina, seus desafios e sobre sua experiência para poder ministrá-la; 
anexou programa, o plano de aulas e pauta de resultados finais. 1.1.c. Em 
2011.1. Uma turma de Computação Gráfica 2 com 18 alunos (60 horas). O 
professor fez comentário a respeito do desenvolvimento da disciplina, seus 
alunos, seus planos, sua experiência para poder ministrá-la; anexou programa 



e pauta de resultados finais. 1.1.d. Em 2011.1. Uma turma de Projeto de 
Graduação 2 com 3 alunos (60 horas). O professor fez comentário a respeito 
dos desafios da disciplina, como se programa para os atendimentos e que 
mantem contato com outros professores que ministram a mesma disciplina; 
anexou programa e pauta de resultados finais. 1.1.e. Em 2011.2. Uma turma 
de Computação Gráfica 1 com 28 alunos (60 horas). O professor fez 
comentário a respeito do programa, do desenvolvimento da disciplina, seus 
desafios e sobre sua experiência para poder ministrá-la; anexou programa e a 
pauta de resultados finais. 1.1.f. Em 2011.2. Uma turma de Computação 
Gráfica 2 com 24 alunos (60 horas). O professor fez comentário a respeito do 
desenvolvimento da disciplina, seus alunos, seus planos, sua experiência para 
poder ministrá-la; anexou programa e a pauta de resultados finais. 1.1.g. Em 
2011.2. Outra turma de Computação Gráfica 2 com 24 alunos (60 horas). O 
professor fez comentário a respeito do desenvolvimento da disciplina, seus 
alunos, seus planos, sua experiência para poder ministrá-la; anexou programa 
e a pauta de resultados finais. 1.1.h. Em 2011.2. Uma turma de Projeto de 
Graduação 2 com 4 alunos (60 horas). O professor fez comentário a respeito 
dos desafios da disciplina, como se programa para os atendimentos e que 
mantem contato com outros professores que ministram a mesma disciplina; 
anexou programa e pauta de resultados finais. 1.1.i. Em 2012.1. Uma turma de 
Computação Gráfica 1 com 30 alunos (60 horas). O professor fez comentário a 
respeito do programa, do desenvolvimento da disciplina, seus desafios e sobre 
sua experiência para poder ministrá-la; anexou programa e pauta de chamada. 
1.1.j. Em 2012.1. Uma turma de Computação Gráfica 2 com 24 alunos (60 
horas). O professor fez comentário a respeito do desenvolvimento da 
disciplina, seus alunos, seus planos, sua experiência para poder ministrá-la; 
anexou programa e pauta de chamada. 1.1.k. Em 2012.1. Uma turma de 
Projeto de Graduação 2 com 4 alunos (60 horas). O professor fez comentário a 
respeito dos desafios da disciplina, como se programa para os atendimentos e 
que mantem contato com outros professores que ministram a mesma 
disciplina; anexou programa e pauta de chamada. 1.1.l. Em 2012.1. 6 turmas 
de Tópicos Especiais em Design com uma disciplina: Design de Tipos Digitais 
com 20 alunos (60 horas). O professor fala da sua experiência com o tema e 
sua ligação com sua tese de mestrado e pauta de chamada. 1.2. Em 
Atividades Docentes, consta: Orientação de alunos em conclusão do curso - 
finalizados. Consta a orientação finalizada do Projeto de Graduação, em 2011 
– 2 alunos e 2012.1 – 1 aluno com as atas de defesa das três orientações. 
Orientação de alunos em conclusão do curso - em andamento. 5 alunos, 
comprovados em pauta de presença. Orientação de alunos do Laboratório de 
Desing Instrucional e do Núcleo de Imagem Produção e Pesquisa (NIPP) LDI. 
Consta orientação de 6 alunos sem comprovação. 1.3. Em Atividades 
Docentes – Participação em Bancas de Projeto de Graduação de alunos do 
Centro de Artes, consta: 1.3.a. Em 2011, participação em 5 bancas, com atas 
de defesa anexadas ao relatório. 1.3.b. Mais 6 atas de defesa de participação 
em bancas de defesa de 2007 e 1 de 2006, período anterior a sua entrada na 



Ufes, que ficarão, portanto, fora desta avaliação. 1.4. Em Atividades de 
Pesquisa e Extensão, apresenta: Projeto de extensão “I Encontro ADG” - e 
aprovado no departamento em 30/3/2012. Membro do Núcleo de Imagem 
Produção e Pesquisa (NIPP) desde janeiro de 2012. Sem comprovação. 
Membro do Laboratório de Design Instrucional (LDI) onde desenvolve projetos 
na área de gestão e multimídia. Apresenta manual de funcionamento do LDI 
desenvolvido por ele e endereço de site em desenvolvimento. 1.5. Em 
Atividades Administrativas, consta: A participação em duas comissões do 
Departamento de Desenho Industrial para discussão das questões relativas às 
disciplinas dos eixos de Multimídia e Computação e Gráfica. Coordenação 
Geral do Laboratório de Design Instrucional (LDI) do Neaad - de janeiro de 
2011 a abril de 2012 - oficializado em abril de 2011 com ata em anexo. 1.6. Em 
Publicações, consta: Não apresenta no período desta avaliação nenhuma 
publicação em congressos, seminários etc. Apresenta o livro escrito em 2010: 
“O Design Brasileiro de Tipos Digitais: a configuração de um campo 
profissional”. Esta publicação não está sendo considerada nesta avaliação cujo 
período é relativo ao ano de 2011 em diante. 1.7. Em Participação em 
Eventos, consta: 1.7.a. Participação como palestrante no evento Design.exe 
2011 - Londrina com o tema “Mercado tipográfico: produção e pesquisa”, com 
comprovação. 1.7.b. Participação como ouvinte no evento Dia Tipo Natal 2011 
- São Paulo, com comprovação. 1.7.c. Em 2011 participou da comissão de 
seleção de tutores EAD para o curso de Formação Continuada para Utilização 
de Tecnologia da Informação e da Comunicação no Ensino Presencial da 
Ufes. Com comprovação. 1.7.d. Em 2010 - 9o P&D 2010: (1) participação 
como parte da comissão científica de avaliação de artigos. Não será 
considerado para esta avaliação. 1.8. Em Atividades de Capacitação Docente, 
consta: De 5 a 8 de julho de 2011 participou do curso “Gestão das Compras 
Públicas com Ênfase em Especificação de Materiais” - 20h - promovido pela 
FCAA. Apresenta certificado. 2. Sobre os critérios de avaliação do 
Departamento de Desenho Industrial. O Departamento de Desenho Industrial 
leva em conta a avaliação comentada da banca examinadora do concurso 
público por ocasião da admissão do professor e o plano de trabalho aprovado 
em reunião ordinária no Departamento de Desenho Industrial. 3. Sobre o 
parecer da chefia do Departamento de Desenho Industrial. A chefia informou 
que o professor tem atuado nas disciplinas obrigatórias Computação Gráfica I, 
Computação Gráfica 2, Projeto de Graduação 2 e Tópicos Especiais em 
Design - Design de Tipos Digitais. O professor esteve presente às reuniões de 
departamento, participando das discussões, demonstrando comprometimento 
com as questões do departamento e do curso. Foi assíduo e pontual nas aulas 
e esteve presente em discussões e outras atividades acadêmicas propostas 
pelo departamento, com também envolvida com o desempenho de seus 
alunos e o bom andamento do curso. Demonstrou disponibilidade para atender 
às solicitações do departamento e também no atendimento às reivindicações 
dos alunos. Demonstrou envolvimento e bom relacionamento com alunos e 
colegas. A chefia avalia que o professor desempenhou com responsabilidade e 



compromisso as atividades acadêmicas desenvolvidas no departamento e 
considera importante e relevante a sua presença nesta instituição de ensino. 4. 
Sobre as avaliações discentes: 4.1. 26 avaliações (de um total de 47 alunos 
das 2 turmas) da disciplina Computação Gráfica I (2011.1), 17 avaliações com 
notas oscilando na maioria dos quesitos, entre 6 e 10 e o restante entre 2 e 5; 
4.2. 7 avaliações (de um total de 18 alunos na turma) da disciplina 
Computação Gráfica 2 (2011.1), com notas oscilando entre 9 e 10 na maioria 
dos quesitos; 4.3. Sem avaliações (de um total de 3 alunos na turma) da 
disciplina Projeto de Graduação 2 (2011.1); 4.4. 13 avaliações (de um total de 
28 alunos na turma) da disciplina Computação Gráfica I (2011.2), com notas 
oscilando entre 8 e 10 na maioria dos quesitos; 4.5. 27 avaliações (de um total 
de 48 alunos de duas turmas de Computação Gráfica 2 (2011.2) - não está 
especificado nas avaliações que avaliação pertence a que turma. Com notas 
oscilando entre 5 e 10 na maioria dos quesitos, mas em 8 avaliações, variando 
entre 1 e 5 na maioria dos quesitos; 4.6. Sem avaliações da disciplina Projeto 
de Graduação 2 (2011.2). Considerando os critérios de avaliação dos 
professores em estágio probatório aprovadas por este Departamento. 
Considerando o que consta na Resolução n°44/2004 – CEPE/UFES; Esta 
comissão, após leitura, verificação e análise do primeiro relatório do estágio 
probatório do professor Ricardo Esteves Gomes, sugere, para o próximo 
relatório, engajamento institucionalizado em pesquisas científicas e publicação 
dos resultados de seus trabalhos acadêmicos (pesquisa e extensão) e aprova 
incondicionalmente o primeiro relatório de estágio apresentado. Profa. Heliana 
Soneghet Pacheco – presidente. Profa. Maria Gorete Dadalto Gonçalves. 
Profa. Daísa Teixeira.” Em discussão e votação, os presentes aprovaram o 
relatório da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório do professor Ricardo 
Esteves Gomes à unanimidade de votos; 2 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DA 
PROFESSORA PRISCILLA MARIA CARDOSO GARONE. O assunto foi 
retirado de pauta devido à ausência da professora Sandra Medeiros Vieira 
Gomes, relatora do processo, e deverá ser apreciado na próxima reunião de 
departamento; 3 – PROJETO DE EXTENSÃO “REVISTA TIPO&GRAFIA” DE 
AUTORIA DAS PROFESSORAS HELIANA SONEGHET PACHECO E 
LETÍCIA PEDRUZZI FONSECA. 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 o Projeto de 
Extensão ‘Revista tipo&grafia’ das professoras Heliana Soneghet Pacheco e 
Letícia Pedruzzi Fonseca. O projeto de extensão proposto trata-se da 
publicação de uma revista acadêmica para divulgação de resultados de 
pesquisas e informações sobre a Memória Gráfica Brasileira. A revista de 
periodicidade anual constitui-se como um veículo de comunicação voltado para 
o curso de Design Gráfico desta universidade e da comunidade interessada na 
memória gráfica capixaba. As proponentes afirmam que a primeira edição da 
tipo&grafia foi publicada em 2011, com o apoio da Proex para sua impressão, 
e agora planejam dar continuidade às atividades referentes à publicação da 
revista. A publicação da revista tipo&grafia visa disponibilizar e dar visibilidade 



à produção das pesquisas do Núcleo de Identidade Capixaba – Nigráfica e ser 
um espaço de reunião de informações de textos, artigos, pesquisas, livros 
acerca da Memória Gráfica Brasileira. As professoras afirmam ainda que a 
distribuição dos exemplares é gratuita e focada para a comunidade acadêmica 
da Ufes, às bibliotecas de Universidades por todo território nacional e 
pesquisadores que participam de eventos científicos como congressos e 
simpósios. Além dos alunos e professores de design, pretende-se abranger 
áreas afins como jornalismo, história, publicidade, artes, entre outros. Foram 
apresentados pelas interessadas o cronograma e os procedimentos que 
compreendem a seleção e o treinamento de bolsistas, a diagramação das 
informações e a produção gráfica completa da revista, até sua impressão e 
distribuição. A intenção é que o lançamento da revista ocorra no 10º 
Congresso Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D 2012), 
que será realizado entre 9 e 12 de outubro de 2012, em São Luis do 
Maranhão, e também da revista na SDesign em dezembro de 2012. O evento 
é a semana de design do curso de Desenho Industrial da UFES, no Centro de 
Artes. Mediante análise do projeto e do cronograma, apresento parecer 
favorável ao pedido de aprovação do Projeto de Extensão ‘Revista e 
Tipo&grafia’. 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; 4 – APROVAÇÃO DAS REGRAS DE 
USO DA NOVA MARCA DO DDI. O assunto foi retirado de pauta e deverá ser 
discutido após pesquisa sobre eventual mudança de nome do departamento 
e/ou do curso de Desenho Industrial; 5 – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DA PROFESSORA LETÍCIA PEDRUZZI FONSECA 
– SEGUNDO MOMENTO. Após discussão e votação, foi aprovado, à 
unanimidade de votos, a permanência dos critérios de avaliação aprovados em 
reunião de departamento do dia vinte e dois de novembro de dois mil e seis e 
a formação de uma comissão composta pelos professores Heliana Soneghet 
Pacheco, nomeada presidente, Mauro Pinheiro Rodrigues, Maria Regina 
Rodrigues, do DAV e Lincoln Guimarães Dias, também do DAV como 
suplente; 6 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR DA 
PROFESSORA LETÍCIA PEDRUZZI FONSECA, no período de 16 a 30 de 
julho de 2012 para viagem, já programa anteriormente para o período de suas 
férias, à Europa. A professora informa que já encerrou a carga horária das 
disciplinas que ministra e que caso suas férias, agendadas para esse período 
sejam mantidas, esta solicitação não terá efeito. Em discussão e votação, a 
solicitação de afastamento para o exterior da professora Letícia Pedruzzi 
Fonseca foi aprovada à unanimidade de votos; 7 – SOLICITAÇÃO DE 
AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR DA PROFESSORA HELIANA 
SONEGHET PACHECO, no período de 16 a 30 de julho de 2012 para viagem, 
já programa anteriormente para o período de suas férias, à Inglaterra. A 
professora informa que já encerrou a carga horária das disciplinas que ministra 
e que caso suas férias, agendadas para esse período sejam mantidas, esta 



solicitação não terá efeito. Em discussão e votação, a solicitação de 
afastamento para o exterior da professora Heliana Soneghet Pacheco foi 
aprovada à unanimidade de votos; 8 – DINÂMICA E SUGESTÕES PARA AS 
DISCIPLINAS PROJETO DE GRADUAÇÃO I. As professoras Andréia Lins e 
Letícia Pedruzzi apresentaram as mudanças propostas para a disciplina 
Projeto de Graduação I como se segue: as professoras propõem assumir a 
demanda reprimida de PG1 no semestre 2012/2 até o limite de 60 alunos, 
desde que: Todos os demais professores assumam a função de tentar sanar a 
demanda reprimida de PG2 nos semestres de 2012/2 e 2013/1; Finalizando o 
máximo de projetos nos semestres de 1ª matrícula, mediante critérios 
uniformes de redimensionamento de projetos. Mutirão; O Critério primordial é a 
reavaliação dos projetos apresentados em PG1 para que exista 
“Exequibilidade do Cronograma” dentro de um semestre - quinze semanas, 
mediante a disponibilidade de tempo do aluno para o projeto. Serão oferecidas 
no semestre de 2012/2 duas turmas de 30 alunos cada, para atender a 
demanda reprimida. Serão ministradas aulas de metodologia de pesquisa e de 
projeto para que o aluno consiga esboçar um projeto coerente. O aluno não vai 
mais iniciar o desenvolvimento do projeto em PG1 com orientação dos 
professores da disciplina. Proposta para PG1: Autoapresentação dos 
professores e dicas de Projetos que podem ser desenvolvidos a partir de suas 
orientações em PG2. Produção de carta de intenções do projeto para entregar 
ao departamento após a quarta semana do início da disciplina para indicação e 
definição de orientadores para PG2 contemplando: a) Título provisório; b) 
Proposta de trabalho Prático ou Teórico; c) Introdução e Justificativa; d) Objeto 
de pesquisa e delimitação do objeto; e) Objetivos; f) Memorial Descritivo 
(Narrativa autobiográfica discente); g) Grade de disponibilidade pessoal. A 
divisão dos projetos pelos professores orientadores acontecerá no âmbito do 
departamento. A partir disso, os orientadores deverão dialogar com seus 
futuros orientandos de acordo com as demandas da disciplina e dos projetos. 
Conteúdo da disciplina – metodologia de pesquisa e de projeto. Instrumentos 
de coleta de dados. Entrega de projeto na décima quarta semana para o 
Departamento montar e agendar as bancas para a décima sexta semana: a) 
Título provisório; b) Proposta de trabalho Prático ou Teórico; c) Introdução e 
Justificativa; d) Objeto de pesquisa e delimitação do objeto; e) Objetivos; f) 
Metodologia adotada justificada; g) Revisão bibliográfica; h) Cronograma de 
trabalho; i) Proposta de sumário. Observação: os nomes dos tópicos não são 
definitivos e se adequarão ao longo do semestre letivo. As bancas acontecerão 
na décima sexta semana e serão compostas pelos futuros orientadores e dois 
professores convidados, sendo um deles obrigatoriamente do departamento. 
Após discussão e votação, a proposta apresentada pelas professoras Andréia 
e Letícia 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, 04 de julho de 2012. 


