
MINUTA DE ATA 
 

Às quatorze horas e dez minutos do dia treze de setembro 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 e Thaís André Imbroisi, com falta justificada da 
professora Telma Elita Juliano Valente, realizou-se a décima segunda 
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 foi feita 
manutenção dos pontos antigos e que também foram instalados novos 
pontos de energia nas salas de aula do departamento; 2 – A senhora 
presidente informou também que chegaram três novos extintores de 
incêndio, sendo um com água e dois com pó químico; 3 – A senhora 
presidente informou também que foi trocado o segredo da fechadura da porta 
principal do prédio e que os interessados em ter uma cópia deverão procurá-
la para assinar o termo de compromisso; 4 – Informou também que devido 
aos constantes problemas com a falta de segurança no campus, solicitou 
instalação de novos pontos de iluminação e solicitou também a manutenção 
dos antigos e que vai tentar com o Anival, da Prefeitura Universitária, que 
adiante o processo. Passou-se à PAUTA: 1 – SOLICITAÇÃO DE 
AFASTAMENTO DO PROFESSOR HUGO CRISTO SANT’ANNA, no dia 15 
de setembro de 2012, para realização do projeto de extensão Scratch Day 
UFES no Núcleo de Tecnologias Educacionais do município de Cachoeiro de 
Itapemirim – ES. Após discussão e votação, a solicitação de afastamento foi 
aprovada à unanimidade de votos; 2 – RELATÓRIO DO PROJETO DE 
EXTENSÃO “SCRATCH DAY UFES 2012” DE AUTORIA DO PROFESSOR 
HUGO CRISTO SANT’ANNA. O professor Hugo Cristo procedeu à leitura do 
relatório como se segue: “Vitória – ES, 13 de Setembro de 2012. Ao 
Colegiado do Departamento de Desenho Industrial. Relatório do projeto de 
extensão Scratch Day UFES SIEX nº 200032. A primeira edição da oficina 
Scratch Day, realizada no dia 19 de maio de 2012 das 9h às 18h no campus 
da Universidade Federal do Espírito Santo, contou com a participação de 18 
participantes de um total de 32 inscritos. Os participantes foram 
recepcionados pela equipe de extensionistas a partir das 8h30, quando os 
inscritos foram credenciados, receberam o material de apoio didático e foram 
acomodados na sala 01 do Cemuni IV. Houve um intervalo para almoço das 
12h30 às 13h30 e as atividades se encerraram às 18h. Perfil dos 
participantes. A oficina atendeu participantes residentes em nove municípios: 
Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, 
Piúma, Iconha e Ecoporanga. Oito eram graduados e dez alunos de cursos 



de pós-graduação nas áreas de Informática na Educação, Educação e 
Ciência da Computação. Seis participantes eram do sexo masculino e 12 do 
sexo feminino. As ocupações relatadas incluíram estudante, educador, 
professor, pedagogo e bibliotecária. Os participaram informaram idades entre 
23 e 57 anos. Resultados e avaliação da oficina. Os objetivos da oficina 
foram cumpridos satisfatoriamente. Todos os participantes conseguiram 
elaborar seus primeiros projetos na linguagem Scratch e os debates ao longo 
do dia favoreceram diversos momentos de reflexão acerca do papel das 
tecnologias na educação. O grupo manteve-se coeso durante toda a oficina e 
os participantes permaneceram envolvidos nas atividades até o 
encerramento. O material de apoio didático entregue no credenciamento 
continha um questionário que buscou levantar os conhecimentos prévios dos 
participantes sobre a linguagem Scratch, além de uma ficha de avaliação do 
evento organizada em oito dimensões: estrutura física, número de vagas, 
duração da oficina em horas-aula, dia da semana e horário de realização, 
local do evento, material fornecido, conteúdo apresentado e equipe de apoio. 
A tabela a seguir consolida as avaliações dos participantes. 
Avaliação da Oficina – 19 de maio de 2012 

Dimensão Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Estrutura Física  1 2 10 5 

Número de vagas   2 6 9 

Duração (em h/a)  2 8 7  

Dia semana e horário    6 11 

Local do evento   2 5 10 

Material fornecido    5 12 

Conteúdo apresentado    1 16 

Equipe de apoio    1 16 

No espaço deixado para que os participantes fizessem sugestões e críticas 
para as futuras edições do evento, as respostas organizaram-se em três 
principais grupos: 1) necessidade de aumento no tempo da oficina; 2) 
realização do evento em melhor localização; e 3) aprofundamento na 
temática com discussão das implicações pedagógicas do uso do Scratch nas 
escolas. No encerramento da oficina, alguns participantes solicitaram 
informações sobre a possibilidade de realizarmos outras edições do Scratch 
Day em seus municípios de origem, visando a divulgação da linguagem para 
professores e educadores que não possuem condições de participar do 
evento na Ufes. As avaliações, sugestões e críticas apresentadas pelos 
participantes, combinadas à solicitação de realização da oficina em outros 
municípios incentivou a equipe de extensão a refazer o projeto de forma a 
torna-lo itinerante e dividido em dois módulos com 8h/a cada – iniciante e 
avançado. Sem nada mais a relatar, Prof. Hugo Cristo Sant’Anna. 
Departamento de Desenho Industrial. Coordenador do projeto Scratch Day.” 
Em discussão e votação,  o relatório foi aprovado  à unanimidade de votos; 
3 – PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA 



INTERCULTURAL INDÍGENA. O professor José Otávio Lobo Name 
procedeu à leitura do seu relato como se segue: “À Chefia do DDI e Direção 
do Centro de Artes: Encaminho o processo 23068.741858/2012-91, originado 
pela Comunicação dos professores Celeste Ciccarone, do DCS/CCHN, e 
Santinho de Souza, do DLL/CCHN, tratando da criação do Curso de 
Licenciatura Intercultural Indígena, para que seus autores façam as 
adequações apontadas a seguir, além de outros ajustes que podem ser 
indicados por um relator com mais conhecimento da legislação e do 
funcionamento de licenciaturas do que eu. Informo que as observações a 
seguir se baseiam apenas em minha breve experiência na tramitação do 
PPC de Desenho Industrial e da consulta às resoluções disponíveis no site 
do Daocs; pessoas ligadas às licenciaturas, bem como os profissionais do 
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico da Prograd poderão, com 
certeza, fazer observações mais pertinentes e úteis. Em primeiro lugar, 
informo que minha apreciação ficou prejudicada pelo fato de o presente 
volume não conter exatamente as seções apresentadas em seu sumário, o 
que, somado ao relativo desconhecimento deste relator acerca de seus 
principais tópicos, tornou difícil a sua leitura. Aponto ainda os seguintes 
problemas: 1 - Existe um modelo de sumário de PPC que, além de 
apresentar os pontos importantes em sua tramitação, facilita as tarefas de 
redação e de avaliação do mesmo. Encaminho um cópia do mesmo. 2 - As 
seções iniciais do PPC em si, a saber: “Objetivo Geral”; “Objetivos 
Específicos”; e “Justificativa” não estão na ordem e na paginação indicadas 
no Sumário. As duas primeiras estão sob a seção “5.4. Organização do curso 
de Licenciatura Intercultural Indígena” e não há “Justificativa”. 3 - O “Objetivo 
Geral” estabelece uma meta mínima de 15 docentes a serem formados pelo 
Curso. Esta meta não está melhor descrita nos Objetivos Específicos. Minha 
opinião é de que esta meta deve estar discriminada em outro ponto do 
Projeto, que trate de questões estratégicas. Não creio que se possa ter como 
objetivo uma meta numérica, já que o sucesso dos estudantes depende de 
outros fatores além do PPC. 4 - Parece haver uma especificidade com 
relação ao que o Projeto chama de “tempo-espaço” da formação, que talvez 
devesse ser melhor explicitada. Nas seções “5.4.3. Temporalidades e 
habilidades” e “5.4.4. Desenho de Organização do Curso” há esboços de 
uma explanação, mas o gráfico apresentado confundiu-me mais do que 
explicou. 5 - Na seção “6. Corpo docente” deveriam ser especificados quais 
departamentos da Ufes serão envolvidos no Projeto. 6 - A seção “12.1. 
Ementário” deveria apresentar as disciplinas com indicação de seus 
respectivos departamentos, que deveriam aprová-las e criá-las (com códigos, 
carga horária e distribuição “T.E.L.”) antes da distribuição deste PPC a outros 
Centros e Departamentos. Espero ter contribuído para a condução deste 
PPC, nos limites de minhas habilidades. Vitória, 03 de setembro de 2012. 
José Otavio Lobo Name.” Em discussão e votação, os presentes aprovaram 
o relato do professor José Otávio Lobo Name a unanimidade de votos. Na 
oportunidade, a senhora presidente consultou os presentes se alguém teria 



interesse em compor a equipe de trabalho deste projeto e ninguém se 
interessou em participar. EXTRAPAUTA foi apreciado: 1 – SOLICITAÇÃO 
DE AFASTAMENTO DA PROFESSORA LETÍCIA PEDRUZZI FONSECA, no 
período de 09 a 15 de outubro de 2012, para participação no 10º P&D 
Design – Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, a 
ser realizado em São Luís - MA. Após discussão e votação, a solicitação de 
afastamento foi aprovada à unanimidade de votos; 2 – SOLICITAÇÃO DE 
AFASTAMENTO DO PROFESSOR RICARDO ESTEVES GOMES, no 
período de 21 a 23 de setembro de 2012, para participação como ouvinte no 
evento DiaTipo Salvador, realizado pelo projeto Tipocracia, na cidade de 
Salvador – BA. Após discussão e votação, a solicitação de afastamento foi 
aprovada à unanimidade de votos; 3 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO 
DO PROFESSOR MAURO PINHEIRO RODRIGUES, no período de 09 a 15 
de outubro, para participação no 10º P&D Design – Congresso Brasileiro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Design, a ser realizado em São Luís - MA. 
Após discussão e votação, a solicitação de afastamento foi aprovada à 
unanimidade de votos; 4 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DA 
PROFESSORA MARIA GORETE DADALTO GONÇALVES, no período de 
27 a 29 de setembro de 2012, para participar das Colações de Grau do 
Curso de Artes Visuais na modalidade a distância ofertado pelo Centro de 
Artes, que acontecerão nos Polos de Apoio Presencial de Bom Jesus do 
Norte, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim. Após discussão e votação, a 
solicitação de afastamento 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, 13 de 
setembro de 2012. 


