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Planejamento, desenvolvimento e gestão das diferentes etapas de um
projeto de produto. Aplicação do processo metodológico na análise e
avaliação dos diferentes problemas, propondo alternativas demandadas pela
cultura local, nacional e globalizada.

Oferecer ao aluno o conhecimento de técnicas de determinação de
necessidades de pesquisa e levantamento de dados, identificação de meios,
materiais e instrumentos para definição, planejamento, acompanhamento e
desenvolvimento do projeto.

Oferecer fundamentos para a compreensão dos métodos mais adequados
aplicados aos diferentes domínios do design;
Ampliar a percepção do aluno quanto à importância de identificar e
selecionar os métodos adequados desde o planejamento do projeto.
Ampliar a discussão sobre as muitas variáveis do contexto de produção
(recursos técnicos produtivos) e uso (demandas do usuário) de um produto
no planejamento e desenvolvimento do projeto.

CONTEÚDO
PROGRAMÀTICO

UNIDADE I- DESIGN EM UM CENÁRIO COMPLEXO
1-Diferentes cenários e interdependência de variáveis
2- Métodos aplicados aos diferentes domínios do projeto
UNIDADE II-OS DESAFIOS DA COMPLEXIDADE
1-As múltiplas competências e o projeto
2- Projeto integrado e áreas de interface
3- Métodos de trabalho em equipe
4- A gestão do Projeto

METODOLOGIA

RECURSOS
DIDÁTICOS

Aulas expositivas presenciais, ilustradas por recursos áudio visuais diversos.
Técnicas vivenciais e dinâmicas de grupo para melhor apreensão de
conceitos. Reforço prático e ilustrativo. Apresentação de ex-alunos
convidados. Acompanhamento do desenvolvimento do aluno nas
construções práticas e teóricas.

Projeção áudio-visual: micro-computador, projetor multimídia e caixas de
som.

PROCESSOS
AVALIATIVOS

Atividades Avaliativas
Aplicação dos conteúdos fornecidos em diferentes atividades, a fim estimular
o aluno no exercício e desenvolvimento do seu senso crítico e analítico na
análise e aplicação de métodos e ferramentas adequadas a cada situação de
projeto.
Critérios de Avaliação
O aluno será avaliado pelo desenvolvimento do processo, considerando:
a participação e envolvimento nas aulas e atividades;
a capacidade de coletar, analisar, selecionar e manejar informações
a aplicação adequada das informações nos trabalhos e atividades;
a defesa e coerência das apresentações .
Valoração
Atividade 1 = 30 pontos – 1ª Nota
Atividade 2 = 30 pontos – 2ª Nota
Atividade 3 = 40 pontos – Nota Final
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