
MINUTA DE ATA 
 

Às quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e três 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, Deborah Frida Rosenfeld, Hugo Cristo 
Sant’anna, Letícia Pedruzzi Fonseca, Maria Gorete Dadalto Gonçalves, 
Mauro Pinheiro Rodrigues, Priscilla Maria Cardoso Garone, Ricardo Esteves 
Gomes, Sandra Medeiros Vieira Gomes e dos representantes discentes 
Daniel Dutra Gomes, Marianna Schmidt da Silva e Thaís André Imbroisi, 
realizou-se a décima primeira reunião ordinária do Departamento de 
Desenho Industrial do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito 
Santo. Passou-se à PAUTA: 1 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO 
PROFESSOR MAURO PINHEIRO RODRIGUES, 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; 2 – APROVAÇÃO DOS 
CRITÉRIOS PARA OS PLANOS DE CURSO DO DDI. A senhora presidente 
informou aos presentes os critérios que deverão ser usados pelos 
professores nos formulários dos Planos de Curso do DDI como se segue: 
“Os professores deverão informar nos seus Planos de Curso o nome, a carga 
horária, o período e o nome do professor da disciplina. Deverão informar 
também: Número de aulas; Tema; Distribuição do conteúdo nas aulas; 
Objetivos específicos; Atividades em aula; Atividades para casa; Avaliação 
individual (Descrição dos critérios de avaliação); Carga Horária e o Peso da 
Nota; A Semana de provas finais; Listar os recursos necessários para a 
disciplina e os materiais para aquisição pelos alunos.” Após discussão e 
votação, os presentes aprovaram os critérios para os Planos de Curso do 
DDI à unanimidade de votos; 3 – DIRETRIZES PARA A DISCIPLINA 
PROJETO DE GRADUAÇÃO II. Após ampla discussão, ficou definido que as 
sugestões serão aprovadas na próxima reunião de departamento. 
EXTRAPAUTA foi apreciado: 1 – INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES 
PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCENTE DO 
CENTRO DE ARTES, PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL 
DOCENTE DA UFES E PARA A COMISSÃO PARA AVALIAR PROCESSOS 
PARA PROFESSOR ASSOCIADO. Após discussão, a professora Ana 
Claudia Berwanger se candidatou e foi eleita, à unanimidade de votos, como 
representante na Comissão Permanente de Avaliação Docente do Centro de 
Artes e na Comissão Permanente de Pessoal Docente da UFES. Na 
oportunidade, ninguém demonstrou interesse em participar da Comissão 
para Avaliar Processos para Professor Associado; 2 – SOLICITAÇÃO DE 
AFASTAMENTO DA PROFESSORA ANA CLAUDIA BERWANGER, no 
período de 03 a 10 de setembro de 2012, para viagem à cidade de São 
Paulo-SP, para realizar trabalhos e procedimentos relativos à tese doutoral 



que desenvolve, a saber: reunião com a professora Dra. Maria Celeste Mira 
(orientadora da pesquisa) e verificação de trâmites, junto à PUC-SP, para 
confecção de volumes, depósito de tese, marcação de defesa e outros 
procedimentos afins. Após discussão e votação, a solicitação de afastamento 
foi aprovada à unanimidade de votos. Em OUTROS ASSUNTOS, a 
professora Gorete apresentou ao departamento seu relatório de viagem do 
período que esteve afastada para participar do XVII Congresso Internacional 
de Tecnologías para la Educación y El Conocimento: Tecnologías 
Emergentes, realizado na Uned em Madri-Espanha, entre os dias vinte e oito 
de junho e quinze de julho do corrente ano. 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, 23 de agosto de 2012. 


