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Às quatorze horas e dez minutos do dia nove de agosto 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, 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 
e Marianna Schmidt da Silva, realizou-se a décima 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 temos novos aparelhos de ar 
condicionado em todas as salas, mas teremos que dividir os controles do ar 
CARRIER, pois o controle do ar condicionado da sala seis já estava sumido. 
Disse que fixou a lista das salas e das respectivas marcas ao lado da sua 
sala e do quadro negro. Disse também que vai tentar instalar um dos 
aparelhos de ar condicionado que sobrou no CADI; 2 – Informou que, 
segundo o servidor da Prefeitura Universitária, Fernando Paixão, a instalação 
de novos pontos de energia nas salas de aula deverá ser resolvido na 
semana que vem; 3 – Informou também que na semana que vem os novos 
vidros serão instalados ou substituídos. Disse que está atenta e em 
permanente contato com o departamento de manutenção; 4 – Disse que 
pediu a pintura das salas de aula e que está aguardando o resultado do 
edital para essa finalidade; 5 – Pediu que no início do próximo semestre, os 
professores apresentem seus programas de aula, já adequados ao novo 
calendário observando feriados e ausências para participação em 
congressos, etc. Esse pedido gerou a combinação de que seja feito um 
conselho de professores para os dias 21 e 23 de agosto, onde cada 
professor irá apresentar seu programa de CURSO, ou seja, o assunto que 
será dado em cada aula. O modelo será baseado no do EAD, que a 
professora Gorete enviará; 6 – Pediu que os professores enviem os nomes 
dos alunos já acertados para orientação de PG2; 7 – Solicitou ajuda em 
relação ao que fazer, no período de greve, com os monitores do setor de 
empréstimo, e foi sugerido e aprovado por todos que eles não trabalhem 
agora e sim quando for preciso, no final da greve; 8 - Avisou que foi trazida a 
impressora e fotocopiadora do Laboratório de Gráfica para a secretaria, pois 
estava sendo sub utilizada lá. Passou-se à PAUTA: 1 – RELATÓRIO DE 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROFESSOR HUGO CRISTO SANT’ANNA – 
SEGUNDO MOMENTO. A professora Ana Claudia procedeu à leitura do 
relatório da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório do professor Hugo 
Cristo Sant’anna como se segue: “Processo n. 23068.004196/2012-74. 
Assunto: Avaliacão de Estágio probatório. Interessado: Prof. Hugo Cristo 
Santanna. Trata-se o presente do segundo relatório de atividades 
encaminhado pelo professor HUGO CRISTO SANT’ANNA ao Departamento de 



Desenho Industrial desta universidade, em atendimento ao disposto na 
resolução 44/04 CEPE, que estabelece as normas para avaliação do estágio 
probatório dos docentes. A comissão, formada pelos professores Ana 
Claudia Berwanger, Mauro Pinheiro Rodrigues e Nelson Porto Ribeiro, 
procedeu a análise do documento, sobre o qual passa a relatar: Em 04 de 
abril de 2012 o prof. HUGO CRISTO SANT’ANNA encaminha à chefia do DDI o 
segundo relatório de estágio probatório, referente ao período de 2011/1 a 
2012/1, organizado nas dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão. A 
comissão supracitada verificou a organização e a documentação do referido, 
dando pela falta de alguns documentos essenciais, a saber: 1. o processo 
referente ao primeiro momento do estágio probatório, que deveria estar 
anexado ao relato do segundo momento; 2. as pautas das disciplinas 
ministradas; 3. as avaliações discentes; 4. as atas de defesa dos PGs 
mencionados no relatório; 5. o memorial acadêmico, de autoria do professor, 
no qual ele deve avaliar qualitativamente sua trajetória em termos 
propriamente intelectuais. A comissão procedeu consulta aos documentos 
faltantes junto ao Departamento de Desenho Industrial, bem como  solicitou 
ao  professor a redação do memorial, no que foi atendida (o memorial em 
questão segue anexado ao final do processo, nas páginas imediatamente 
anteriores a este relato e parecer). A Comissão solicitou ainda o parecer da 
chefia imediata, conforme preconizam as normas definidas pelo 
departamento. Após proceder a checagem dos documentos junto ao DDI, 
bem como a leitura do relatório e memorial acadêmico do professor Hugo 
Cristo, a Comissão Avaliadora assinala o que segue: A respeito da dimensão 
“Ensino”: 1. o professor indica a ministração das seguintes disciplinas: em 
2011/1 - Multimída 1 (22 alunos); Multimída 2 (30 alunos), Projeto de 
Graduação 1 (23 alunos); Projeto de Graduação 2 (7 orientandos) e Trabalho 
de Graduação 1 (1 orientando); em 2011/2 - Multimída 1 (25 alunos); 
Multimída 2 (24 alunos), Ergonomia (38 alunos); Projeto de Graduação 2 (12 
orientandos); em 2012/1 - Multimída 1 (20 alunos); Multimída 2 (19 alunos), 
Ergonomia (16 alunos); Projeto de Graduação 2 (10 orientandos); Design 
Computacional (30 alunos). 2. no que se refere às avaliações discentes, 
checadas junto ao Departamento de Desenho Industrial, a comissão 
esclarece que não foram encontradas as fichas relativas à turma de 
Multimídia 2 (2011/1). Diante de tal impasse, e considerando que as demais 
avaliações disponíveis são suficientes para proceder a avaliação geral do 
professor, a Comissão considerou possível acatar a falta dessa 
documentação. As avaliações disponíveis foram checadas, e delas quais 
foram extraídas as médias abaixo. 2.1. Multimídia 1 2011/1: (22 alunos e 13 
avaliações) – média = 94,02; 2.2. Projeto de Graduação 1 2011/1: (23 alunos 
e 11 avaliações) – média = 94,2; 2.3. Multimídia 1 2011/2: (25 alunos e 8 
avaliações) – média = 95,3; 2.4. Multimídia 2 2011/2: (24 alunos e 7 
avaliações) – média = 94,02; 2.5 Ergonomia 2011/2: (38 alunos e 20 
avaliações) – média = 98; 3. no que se refere aos orientandos de PG2 
assumidos no período em questão, o professor indica que 2 já concluíram e 



12 estão desenvolvendo seus projetos, cuja conclusão está prevista para 
2012/2; 4. o professor ainda indica a participação em 4 bancas de PG2. No 
que se refere à dimensão “Pesquisa”, o professor relata o que segue, com as 
devidas documentações anexadas ao processo: 1. participação, como 
orientador, em dois projetos do Programa Institucional de Iniciação Científica, 
tendo, ao todo, cinco orientandos; 2. elaboração do projeto Design na 
Escola, submetido ao edital FAPES 2010 (sem ter sido contemplado); o 
professor informa que submeterá o projeto reformulado ao edital do 
Programa Institucional de Iniciação Científica da UFES em 2012; 3. a 
implantação do Consórcio de Pesquisa em Usabilidade e Sociabilidade do 
ES, que não teve continuidade pela falta de alunos; 4. publicação do artigo 
Tecnologia da comunicação e mediação social: o papel da telefonia celular 
na amizade entre adolescentes (Revista Interação e Psicologia); 5. 
desenvolvimento e disponibilização de software de coleta, processamento e 
visualização de dados de pesquisas em Representações Sociais; 6. 
envolvimento, como orientador e pesquisador, em 14 projetos do Núcleo de 
Interfaces Computacionais entre 2011 e 2012, dos quais:  8 foram 
concluídos; 4 foram cancelados; 1 está em andamento e 1 aguardando 
aprovação de edital de fomento; No que se refere à dimensão de “Extensão”: 
1. relata a realização do Projeto Interfaces, promovido pelo Núcleo de 
Interfaces Computacionais entre abril a dezembro de 2011; trata-se de uma 
série de 4 debates e palestras sobre tecnologia e inovação, reunindo 
profissionais capixabas e estudantes do CAR. 2. relata a realização do 
Projeto Tecnologia, Emancipação e Renda pela Ação do Design, dentro do 
qual foram ministradas duas oficinas de Representação Gráfica, Projeto e 
Empreendedorismo para artesãos de Itararé; participaram do projeto, como 
oficineiros ou planejadores, 7 alunos dos cursos de Desenho Industrial e 
Arquitetura da Ufes e 1 aluno do curso de Comunicação Social da 
Universidade Estácio de Sá; 3. relata a organização do curso de extensão 
em Design de Interação, em parceria com a FCAA, com duração de 30h/aula, 
realizado entre novembro e dezembro de 2011; conforme relata o professor 
Hugo Cristo, o referido curso “foi direcionado a profissionais e estudantes de 
qualquer área interessados no projeto e implementação de sistemas 
interativos”, atendendo 14 alunos, dos quais 3 bolsistas e 11 pagantes. 4. 
relata a organização dos Encontros ADG, voltados à apresentação e 
discussão de questões contemporâneas do mercado brasileiro de design; a 
primeira edição, tal como relatada pelo prof. Hugo Cristo, foi realizada em 
março de 2012, com a apresentação do designer carioca Billy Bacon. No que 
se refere ao Memorial de Atividades Docentes, o professor Hugo Cristo 
ressalta que definiu como objetivo principal de sua “atividade docente a 
aproximação do Design com as áreas de Computação e Psicologia”, 
passando a descrever “as micro ações que fizeram e fazem parte desse 
esforço”. Neste sentido, o professor relata, em pormenores,  as iniciativas 
tomadas ao longo de sua atuação, e que abrangem: 1. a atualização dos 
conteúdos das disciplinas das quais foi responsável, tanto em termos de uma 



formação mais sólida do alunado, quanto em termos da atualização  
curricular; 2. a ministração de disciplinas optativas cujo conteúdo procurou 
atender ao seu objetivo principal; 3. a aproximação entre sua formação em 
nível de doutorado (realizado atualmente no Departamento de Psicologia da 
Ufes) com o ensino de graduação em Design, com a realização das 
atividades de pesquisa e extensão já relatadas. Após a leitura e discussão 
sobre o processo e o memorial em questão, a Comissão Avaliadora do 
Estágio Probatório do Prof. Hugo Cristo Sant'Anna conclui que o professor 
apresenta qualidades desejáveis a um departamento acadêmico, 
promovendo efetivamente a interdisciplinaridade do Design com outras áreas 
do conhecimento, atualizando as discussões sobre a expansão dos limites 
do campo, com atuação consistente nos âmbitos do ensino, pesquisa e 
extensão. Assim, tendo em vista o exposto acima; tendo em vista os critérios 
de avaliação dos professores em estágio probatório aprovados no 
Departamento de Desenho Industrial em 22/11/2006; e tendo em vista a Res. 
44/2004 CEPE/UFES, em particular o parágrafo 2o, que reza sobre 
pontualidade, assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade, 
responsabilidade, relacionamento com os alunos, professores e servidores, 
desempenho didático pedagógico, garantida a manifestação do corpo 
discente, a Comissão Avaliadora recomenda ao Departamento a aprovação 
do Prof. Hugo Cristo Sant'Anna. Comissão Avaliadora recomenda também 
ao professor a consolidação de sua vocação de pesquisador, com o registro 
de suas reflexões em publicações adequadas, de maneira a contribuir para o 
amadurecimento do Departamento de Desenho Industrial como uma 
instância acadêmica de referência no Estado do Espírito Santo. Em 22 de 
junho de 2012. Prof. Ana Claudia Berwanger. Prof. Mauro Pinheiro 
Rodrigues. Prof. Nelson Pôrto Ribeiro.” Em discussão e votação, os 
presentes aprovaram o relatório da Comissão de Avaliação do Estágio 
Probatório do professor Hugo Cristo Sant’anna à unanimidade de votos;    
2 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DA PROFESSORA PRISCILLA MARIA 
CARDOSO GARONE. A senhora presidente procedeu à leitura do relato da 
professora Sandra Medeiros Vieira Gomes como se segue: “Vitória, 27 de 
junho de 2012. À Chefe do Departamento de Desenho Industrial. Profª Drª 
Heliana Pacheco. Sra. Chefe, O Relato do processo de pedido de 
progressão horizontal da professora Priscila Maria Cardoso Garone, datado 
de 30 de maio de 2012, com o número 23068.009715/2012-91, em que a 
mesma solicita progressão horizontal de Assistente 1 para Assistente 2 
realizou-se em duas etapas. A primeira etapa do relato se deu tão logo o 
processo chegou às minhas mãos. Após analisar os elementos constantes 
dos autos, constatei não ser possível, naquele momento, apresentar parecer 
conclusivo à solicitação tendo em vista que a requerente não havia 
preenchido, ainda, todos os requisitos da norma, como destaco a seguir: 1 – 
O processo não está no formato padrão, isto é, não utiliza a capa que é 
padrão da Universidade Federal do Espírito Santo; 2 – Os documentos 
oficiais das disciplinas (com ementas, programas, métodos e objetivos) estão 



sem assinatura do Chefe de Departamento; 3 – A título de comprovação de 
participação em banca foram anexadas duas cópias da ata de defesa de 
graduação da aluna Marthina Vieira Dias, sendo que cada ata apresenta 
diferente nota atribuída à própria professora requerente (ver página 60, em 
que a nota é 70; e página 69, em que a nota é 80), o que representa duas 
diferentes médias para a mesma aluna; 4 – A título de comprovação de 
participação em banca, também, foram anexadas duas cópias da ata de 
defesa de graduação da aluna Jéssica Bittencourt Nonato (páginas 71 e 77); 
5 – Duas cópias da ata de defesa de graduação do aluno Hideki Hagiwara 
Katsumoto (página 73 e página 79); 6 – Duas cópias da ata de defesa de 
graduação da aluna Maína Gonçalves Morelo (páginas 74 e 80); 7 – Duas 
cópias da ata de defesa de graduação da aluna Mariana Lamborghini 
Domenico (páginas 75 e 81). Apontadas as falhas, reenviei o processo à 
requerente que prontamente efetuou os acertos. A segunda etapa do Relato 
compreendeu a conferência dos acertos realizados e a nova conferência dos 
documentos anexados ao processo. A pleiteante solicitou avaliação nas 
áreas 1, 3 e 5. Justificando o pedido de avaliação na área 1 apresentou a 
lista de orientação de 8 trabalhos de conclusão do curso de Desenho 
Industrial, e a lista de participação, como convidada, em 12 bancas de 
graduação. Justificando o pedido de avaliação na área 3, apresentou a lista 
de participação em eventos e a lista de trabalhos publicados, relacionados 
aos segmentos de História em Quadrinhos, Embalagem, Design e 
Sustentabilidade e Jogos. Apresentou também a lista de atividades de 
pesquisa, não apenas no Departamento de Desenho Industrial (com 
destaque para o Núcleo de Imagem, Produção e Pesquisa, o NIPP), mas 
também no Departamento de Engenharia (subárea Engenharia de 
Produção). Justificando o pedido de avaliação na área 5, a requerente 
apresentou programas das disciplinas Projeto II, Projeto V, Projeto de 
Graduação I e II, Meios e Métodos de Representação Gráfica, Marketing e 
Design e Tópicos Especiais (Estudo e Concepção de Jogos e História em 
Quadrinhos); comentários sobre o conteúdo das referidas disciplinas, pautas 
e avaliação discente. Além disso, um breve balanço da própria atuação. 
Levando em conta os documentos apresentados e a idoneidade dos 
mesmos, meu parecer conclusivo é de que é lícito o pedido da professora 
Priscilla Maria Cardoso Garone e de que o mesmo deve ser aprovado. 
Sendo o que se apresenta, Profª Me. Sandra Medeiros Vieira Gomes.” Em 
discussão e votação, os presentes aprovaram a solicitação de progressão 
funcional horizontal da classe de professor assistente I para a classe de 
professor assistente II da professora Priscilla Maria Cardoso Garone e o 
relato da professora Sandra Medeiros Vieira Gomes à unanimidade de votos; 
3 – RELATÓRIO DO PROJETO DE EXTENSÃO “DESIGN EM 
QUADRINHOS” DE AUTORIA DA PROFESSORA PRISCILLA MARIA 
CARDOSO GARONE. A professora Priscilla Garone procedeu à leitura do 
relatório como se segue: “Relatório de resultados do Projeto de Extensão 
Design em Quadrinhos: Pesquisa, Produção e Formação. Docente 



proponente: Profª Priscilla Garone. O projeto de extensão Design em 
Quadrinhos: Pesquisa, Produção e Formação, de siex número 400015, com 
início em setembro de 2011, teve seu evento realizado e chega ao fim no 
tempo previsto. O projeto consistiu em capacitar alunos do curso de Desenho 
Industrial nos assuntos relativos às Histórias em Quadrinhos para dar 
formação às crianças de escolas da rede pública da Grande Vitória. O 
Cronograma do projeto contou com estudos dirigidos, resumos e seminários, 
além de testes do modelo de oficina e palestra a ser ministrados. Após onze 
meses de projeto, o evento ocorreu nos dias 2 e 3 de julho de 2012, na 
EMEF – Escola de Ensino Experimental e Fundamental de Vitória, situada na 
UFES – Campos de Goiabeiras, e contou com 30 alunos da rede pública de 
ensino. O público alvo constituiu-se primariamente de alunos do 6º ano da 
referida escola, em parceria com a professora de português Hevelise Cristina 
Sacramento Oliveira. Os alunos envolvidos no projeto, Abner Boldt, Ana Elisa 
Poubel, Bárbara Fonseca, Denis Rizzoli, Giulliano Kenzo, Matheus Ramos, 
Thiago Francisco, Yasmim Hoffmann, ministraram, durante duas tardes, 
diversas oficinas e palestras para os alunos. Os temas apresentados pelos 
alunos foram: Desenho e Criatividade; Design de Personagens; 
Complexidade e Simplicidade Visual nos Quadrinhos; Linguagem Corporal 
nas Histórias em Quadrinhos; A Estética do Herói de Quadrinhos; A Criação 
de Roteiros para Quadrinhos; Elementos da Linguagem dos Quadrinhos; e 
Estética e criação de Tiras para Quadrinhos. Ressalta-se ainda a realização 
da Mesa Redonda: Possibilidades Quadrinhísticas, siex número 200009, 
realizada em março de 2012 como parte integrante do Projeto Design em 
Quadrinhos, que também buscou fomentar discussões acerca do tema 
através da ação de extensão universitária. A partir da realização do evento 
na EMEF, acredita-se que discussões pertinentes acerca da disseminação 
da cultura, design, comunicação e a arte através de histórias em quadrinhos 
foram fomentadas, além de ter favorecido a troca de conhecimentos, 
práticas, técnicas e experiências entre os envolvidos. As discussões nas 
palestras realizadas na escola buscaram fazer interlocução entre 
universidade, colaboradores, e público alvo, e sanar as demandas que 
retroalimentam o processo de produção e de ensino-aprendizagem. Acredita-
se ainda, que estimular as crianças ao hábito da leitura e produção de texto é 
fundamental. Nesse sentido, pode-se afirmar que o projeto concluiu seus 
objetivos. Espera-se que o projeto tenha novas edições em anos posteriores 
para continuar a fomentar a discussão, além de estimular a produção, a 
pesquisa e a extensão abordando o assunto Histórias em Quadrinhos nas 
escolas da rede de ensino pública e em outras instituições. Vitória, 9 de 
agosto de 2012. Profª Priscilla Maria Cardoso Garone.” Em discussão e 
votação, o relatório foi aprovado à unanimidade de votos; 4 – SOLICITAÇÃO 
DE AFASTAMENTO DA PROFESSORA LETÍCIA PEDRUZZI FONSECA, no 
período de 28 a 30 de agosto de 2012, para participação como palestrante 
no I Seminário de História Gráfica, Editorial e de Imprensa, no Rio de 
Janeiro-RJ. Após discussão e votação, a solicitação de afastamento foi 



aprovada à unanimidade de votos; 5 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO 
DA PROFESSORA LETÍCIA PEDRUZZI FONSECA, no período de 02 a 07 
de setembro de 2012, para participação na ICDHS 2012 – 8th Conference of 
the International Committee for Design History & Design Studies – Design 
Frontiers, em São Paulo-SP; Após discussão e votação, a solicitação de 
afastamento foi aprovada à unanimidade de votos; 6 – SOLICITAÇÃO DE 
AFASTAMENTO DA PROFESSORA HELIANA SONEGHET PACHECO, no 
período de 03 a 07 de setembro de 2012, para participação na ICDHS 2012 
– 8th Conference of the International Committee for Design History & Design 
Studies – Design Frontiers, em São Paulo-SP; Após discussão e votação, a 
solicitação de afastamento foi aprovada à unanimidade de votos; 7 – 
PROPOSTAS DE DISCIPLINAS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM DESIGN DO DDI. Após discussão, ficou decidido que os professores 
encaminhem suas propostas, para o email do professor Hugo Cristo, até o 
dia vinte e um de agosto; 8 – DINÂMICA E SUGESTÕES PARA AS 
DISCIPLINAS PROJETO DE GRADUAÇÃO I E PROJETO DE 
GRADUAÇÃO II. O assunto foi retirado de pauta. Em OUTROS ASSUNTOS, 
o professor Gilberto sugeriu a contratação de novos professores para o DDI 
e que seja feito um estudo de quais áreas serão contempladas, o que foi 
aceito por todos. A senhora presidente informou que a mudança do nome do 
curso para “DESIGN” deve ser uma proposta do Colegiado do Curso, que 
deverá se reunir para enviar o pedido ao Conselho Departamental, em 
primeira instância. 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, 09 de agosto de 2012. 


