UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Desenho de Representação II)
Nome da disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Fabíola Reinert

Monitor (a)

Mariana Fernandes Martins

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
Turma
3
BDI16-3
Moodle, BBB, Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

72

Contato
(48) 996217868
Contato
(48) 988390447
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

44
28
Sextas feiras das 08:20h às 11:50h
Não há
Livre
Computador e internet, materiais de desenho

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenvolvimento das habilidades para representação de formas tridimensionais por
meio do desenho. Exercícios projetuais realizados por meio de esboços (sketches) de
produtos industrializados (grafite e cor). Exercícios de render elaborados. Aplicações
de cor, volume, textura, materiais e detalhes. Representações de projetos acabados.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolvimento de métodos e técnicas para a representação de sketches de objetos,
materiais e texturas e renderização, com o objetivo de promover a melhoria da
capacidade técnica e de comunicação do aluno, pela utilização do desenho em
diferentes níveis de complexidade. Estimular a capacidade de visualização espacial
dos alunos, por meio de técnicas de expressão bidimensional. Representar diferentes
produtos por meio de sua configuração, superfícies e materiais pelo render.
Procedimentos e critérios de Avaliação
 Cada unidade será avaliada individualmente, através dos exercícios requisitados;
 Os parâmetros para avaliação compreendem: Qualidade dos trabalhos, Evolução individual,
Produtividade, Participação em aula.
 A nota final da disciplina se dará pela soma das notas das unidades, dividida por 3 (três).
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UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO A DISCIPLINA E SKETCHES
UNIDADE 2 – RENDER
UNIDADE 3 – INTEGRAÇÃO COM A PRÁTICA

Bibliografia virtual
MADEIRA, Ana Ester Correia. Do desenho ao design: a experiência do professor Célio
no centro de artes. Revista Nupeart, Florianópolis, v.13, p. 154-163, 2015. Disponível
em: &lt;http://revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/6125&gt;. Acesso em: 29
ago. 2016.
BONSIEPE, Gui. Design como Prática de Projeto. 1 online resource ISBN
9788521206774. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=218
3662 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
SENNA, Carlos Eduardo; SCHUCH, Juliana Xavier; ROCHA, Paula Amaral da;
GODOY, Veridiana de Meo Oliveira e. O sketch aplicado no design de produto.
Revista Brasileira de Expressão Gráfica, v. 4, n. 2 p. 23-37, 2016. Disponível em:
http://rbeg.net/artigos/artigo35.pdf. Acesso em 21 out. 2020.
CARDOSO, Eduardo; et al. Desenho no processo de geração de concepções de
projeto. Anais do 11 P&D Design. 2014. Disponível em:
http://www.ufrgs.br/ped2014/trabalhos/trabalhos/17_arq2.pdf. Acesso em: 21 out.
2020.
FERNANDES, Stefan Von Der Heyde; SILVA, Tania Luisa Koltermann. Tipos de
desenho aplicados ao design de produto. Revista Educação Gráfica, v. 18, n.2, 2014.
Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/148919. Acesso em: 21 out.
2020.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
21/05/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
UNIDADE 1
- Introdução à disciplina: apresentação do plano de ensino e formas de
avaliação.
- Aula teórica expositiva sobre o processo de projeto de design com o
auxílio do desenho de representação (sketches, perspectiva e
rendering).
- Aula expositiva sobre materiais: lápis, pincéis, marcadores, giz, papéis,
tintas e ferramentas de desenho (recapitular).
- Lista de materiais necessários para aula.
- Sketches investigativos e explorativos: desenhos utilizados durante o
processo de geração de alternativas e exploração de possibilidades
técnicas. Diferentes técnicas e tipos de sketches usados para estruturar
e entender problemas de design, bem como para explorar soluções de
projeto, funções e variações formais.
- Aplicação de exercício para casa.
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28/05/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
Continuação do exercício I com acompanhamento e orientação.
Sketches explicativos: Desenvolver a habilidade de comunicar e explicar
o design de um produto – com propósito de apresentação e discussão ilustrando conceitos mais elaborados e detalhados ligados à forma,
função, construção e soluções de design.

3

04/06/21 Aula assíncrona

3

- Continuação do exercício I.

4

5

11/06/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
- Continuação do exercício I. Tratamento do desenho
selecionado, composição de pranchas e material para
apresentação.
- Finalização do exercício.
18/06/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
- Apresentação do exercício I: Comentários e discussão.
- Aplicação de exercício de criatividade

6

25/06/21 Aula assíncrona
UNIDADE II - Render avançado
- Aplicação de exercício.

7

02/07/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

8

09/07/21 Aula assíncrona

Continuação: assessoramento de exercício.
Cerâmica - Aula sobre técnicas para representação desses materiais;
Rendering: Aplicação de exercício.

9

16/07/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

10

23/07/21 Aula assíncrona

11

30/07/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

12

06/08/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

Rendering: assessoramento de exercício
- Rendering: Aplicação de exercício.
Rendering: assessoramento de exercício
Aula prática: Trazer problemas da prática projetual para desenvolver
pranchas de apresentação de sketches explorativos e investigativos
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13/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
- Aula prática: Trazer problemas da prática projetual para desenvolver
pranchas de apresentação de sketches explicativos

14

20/08/21 Aula assíncrona
UNIDADE III - Integralização da disciplina com a prática projetual II
- Acompanhamento e orientação render final

15

27/08/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
UNIDADE III - Integralização da disciplina com a prática projetual II
- Acompanhamento e orientação render final

16

03/09/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
Aula prática: Trazer problemas da prática projetual para desenvolver
pranchas de apresentação final.

EXAME

06/09/21 Aula assíncrona (exercício)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
11DESGE

Desenho Geométrico

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Vaga ainda em aberto

Monitor (a)
Teórico/Prática
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

1ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*13:30 às 15:00 (síncrono)
15:20 às 17:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador, acesso à internet,
lápis, papel, compasso e par de
esquadros (esse para uso em
exercícios específicos)

Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Solução de problemas geométricos. Instrumentos e princípios do
desenho. Representação de figuras planas. Exatidão na solução de
problemas de geometria plana pelo uso de régua e compasso.
Objetivo Geral:
Propiciar ao aluno conhecimentos dos fundamentos geométricos, visando
capacitá-lo a resolver problemas gerados por necessidades de
representação de soluções gráficas em questões de design.
Objetivos Específicos:
(i)
Revisar conceitos primitivos, definições e propriedades
geométricas
elementares
aplicando-as
nas
construções
fundamentais. Construir e dividir ângulos.
(ii)
Identificar e aplicar propriedades de figuras geométricas
planas na construção de composições geométricas.
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(iii)

(iv)
(v)

Identificar e aplicar propriedades da circunferência e do
círculo na resolução de problemas gráficos de concordância.
Aplicar regras de inscrição e circunscrição na construção de
polígonos regulares.
Resolver problemas geométricos com precisão e clareza
aplicando os conceitos e propriedades geométricas e com uso
de régua e compasso.
Dar condição ao aluno de avaliar as formas e composições com
base nos princípios do desenho geométrico;
Proporcionar ao aluno a construção de um repertório de imagens
em design.

Procedimentos e critérios de Avaliação

A nota final da disciplina será composta por:
(i)
Prova 01 (peso 30%)
(ii) Prova 02 (peso 35%)
(iii) Prova 03 (peso 35%)

Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quando houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
Básica
MARCO, Carlos. Curso de Desenho, livro 1: construções fundamentais.
[S.I]: e. do Autor, 1964. 92p. (Enc.)
MARCHESI JÚNIOR, Isaias. Curso de desenho geométrico: livro do
professor. São Paulo: Ática, 1991. 2v. ISBN (Broch.)
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. 3. Ed. Rio de Janeiro:
Ao Livro Técnico, 1967. 332 p. ; ISBN (Broch.)
Complementar
BRAGA, Theodoro. Desenho Linear Geométrico. 13ª Ed. São Paulo: Cone,
19XX.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Aula 01 – 18/05 (08:20 às 12:00): Apresentação da Disciplina + Conceitos
Iniciais
Aula 02 – 25/05 (08:20 às 12:00): Lugares Geométricos 01
Aula 03 – 01/06 (08:20 às 12:00): Lugares Geométricos 02
Aula 04 – 08/06 (08:20 às 12:00): Lugares Geométricos 03 + Divisão de
Segmentos
Aula 05 – 15/06 (08:20 às 12:00): Prova 01
Aula 06 – 22/06 (08:20 às 12:00) Ângulos
Aula 07 – 29/06 (08:20 às 12:00): Triângulos
Aula 08 – 06/07 (08:20 às 12:00): Quadriláteros
Aula 09 – 13/07 (08:20 às 12:00): Circunferência
Aula 10 – 20/07 (08:20 às 12:00): Prova 02
Aula 11 – 27/07 (08:20 às 12:00): Polígonos
Aula 12 – 03/08 (08:20 às 12:00): Tangência
Aula 13 – 10/08 (08:20 às 12:00): Concordância
Aula 14 – 17/08 (08:20 às 12:00): Proporção Áurea
Aula 15 – 24/08 (08:20 às 12:00): Prova 03
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI-1DESTE)
Código disciplina

(1DESTE)
Desenho Técnico 2

Curso

Bacharelado em Design Industrial

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Douglas Ladik Antunes
Sem monitoria
Fase – 3º
Turma - 1
Obrigatória
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)

72

(48)988343595
Contato
N. Vagas - 20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

60
12
?
Quintas-feiras das 08:20 às 11:50, das 08:20 às
10:20 aula síncrona expositiva, das 10:30 às
11:50 aula síncrona com acompanhamento
individual
Não há
Livre
Materiais para desenho e atividades: jogo de
esquadros
transparentes
tamanho
médio
(equivalente a marca desetec), compasso 12 cm
(equivalente a trident 9003), régua 30 cm
transparente (equivalente a desetec), lapiseiras
0,3 / 0,5 / 0,7 (equivalentes a Pentel), borracha
(equivalente a Staedtler Mars plastic), grafite 0,3 /
0,5 / 0,7 HB, grafite HB ou B para compasso, fita
adesiva estreita, materiais de limpeza (álcool e
pano), folhas A4 com margem.
Equipamentos: Mesa com superfície lisa para
desenho, cadeira ergonômica para mesa,
computador, Microsoft Teams instalado.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Formas de representação dos objetos, visando orientar a fabricação de produtos e
componentes. Cotagem e notas. Elementos de fixação móveis e permanentes.
Elementos de máquinas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
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Unidade 1
Estudo e prática de desenhos de detalhes de componentes e formas particulares de
representação como os cortes e secções, bem como os sistemas de cotagem,
visando sua fabricação e funcionalidade, através dos seguintes conteúdos:
1. Corte Pleno;
2. Meio Corte;
3. Corte Rebatido;
4. Corte Composto;
5. Secções;
6. Tipos de hachuras;
7. Cotagem: dimensional (e de localização), de fabricação, funcional, não funcional,
sistemas de cotagem.
Unidade 2
Estudo e prática de desenhos de orientação à montagem e desmontagem de
conjuntos através das perspectivas explodidas. Conhecer as formas de conexão
provisórias e permanentes, diretas e indiretas através dos elementos de máquinas
padronizados e não padronizados.
1. Perspectivas explodidas: eixos de montagem, ordem de montagem e
desmontagem;
2. Sistemas de conexão não padronizados e classificação das principais formas de
conexão: rígidas, parciais, elásticas, diretas, indiretas, permanentes, provisórias.
3. Estudos dos elementos de máquinas padronizados, sua representação
esquemática, suas funções e princípios dos processos de seleção e especificação:
a. Porcas, parafusos e arruelas;
b. Rebites;
c. Soldas e união por colagem;
d. Rolamentos e mancais de apoio;
e. Anéis elásticos e anéis de vedação;
f. Sistemas de transmissão: chavetas, polias e correias;
g. Sistemas de transmissão: engrenagens.
Unidade 3
Estudo e prática de desenhos de conjunto em vistas ortográficas e dos esquemas
de informações adicionais como as notas e as listas de materiais:
1. Desenhos de Conjunto: áreas de desenho, notas, dobragem e organização das
folhas de desenho;
2. Cotagem em desenho de conjunto;
3. Sistemas de informações adicionais: sistemas de ajustes ABNT, tolerâncias,
rugosidade superficial e textura de superfícies;
4. Lista de materiais: funções, execução e especificação técnica de componentes.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1, ao final da Unidade 1, de cunho teórico e prático (exercício), individual
sem consulta.
Critérios: Coerência na construção das vistas ortográficas, respeito às regras
(alinhamento, figuras contíguas e configuração), organização da folha (limpeza,
margens, dobras), qualidade do traço, coerência e qualidade da cotagem.
Avaliação 2, trabalho: em meados da Unidade 2, tendo enfoque em perspectiva
explodida.
Critérios: Coerência na construção das perspectivas, aos planos perspectivos,
respeito aos eixos de montagem e desmontagem, organização da folha (limpeza,
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margens, dobras), qualidade do traço, coerência e qualidade da cotagem e disposição
de informações adicionais.
Seminário (SE): com conteúdos sobre elementos de máquinas, ao final da Unidade
2.
Critérios: Domínio sobre os termos técnicos relacionados ao tema, coerência da
apresentação das funções dos "elemaqs", coerência da abordagem sobre tipos de
elemaqs (variedade), coerência da abordagem sobre seleção de elemaqs, coerência
da abordagem sobre especificacão técnica de elemaqs, clareza e organização da
apresentação.
Trabalho Final: ao final da Unidade 3, de cunho teórico e prático (exercício),
individual sem consulta.
Critérios: Coerência na construção das vistas ortográficas do conjunto, Coerência na
construção dos cortes e detalhamentos do conjunto, respeito às regras (alinhamento,
figuras contíguas e configuração), organização da folha (limpeza, margens, dobras),
qualidade do traço, coerência e qualidade da cotagem, coerência e qualidade da
legenda e lista de materiais.
Bibliografia virtual
BORNANCINI, J. Desenho Técnico Básico: fundamentos teóricos e exercícios a mão
livre. Ed Sulina. Porto Alegre.
FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica.
2.ed. São Paulo: Globo, 1989. 1093.
SPECK, José H.; PEIXOTO, Virgílio V. Manual Básico de Desenho Técnico. Ed.
UFSC. Fpolis, 1977
COMPLEMENTAR
CARVALHO, Benjamim de A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Ed Livro Técnico
S.A.,1992.
DIAS, Carlos Tavares; RIBEIRO, Arlindo Silva. Desenho Técnico Moderno. São
Paulo: LTC,2006.
ETT- Manual do Desenho Mecânico. Joinville, 1973.
GIONGO, Afonso. Desenho Geométrico. São Paulo: Ed. Nobel, 1979.
MANFÉ, G. et. al. Desenho Técnico Mecânico. Ed. Hemus. 1V, 2V, 3V.
PENTEADO, José Arruda. Curso de desenho. São Paulo: SENAC, 1996.
PEREIRA, Aldemar. Desenho técnico básico. Rio de Janeiro: 8ª Ed. Francisco Alves,
s.d, 1988
PROVENZA, Francesco. Desenhista de maquinas. 47. ed. São Paulo: F. Provenza,
1999. ________. Manual do Projetista. 47. ed. São Paulo: F. Provenza, 1999.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Carga horária: 30 horas aula síncronas de aulas expositivas, 30 horas aula síncronas
de acompanhamento de exercícios, 12 horas aula assíncronas na realização de
exercícios.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Código disciplina: BDI 16-5
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 72hs
72hs/a

Ergonomia II
Design Industrial
Giselle Schmidt Alves Díaz Merino
(48) 99915.1003
gisellemerino@gmail.com
Fase 5a
Turma DI
N. Vagas
Obrigatória
Plataforma Moodle - BBB (Big Blue Button)
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a) Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)
44hs
28hs
Quintas-feiras 8:20hs.

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Ergonomia I – Design Industrial
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador e/ou celular + internet
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
EMENTA:

Abordagem ergonômica de sistemas. Investigação ergonômica. O organismo humano,
biomecânica e antropometria. Fatores influentes do trabalho. O entorno humano. Elementos
de controle e informação. Ergonomia do produto, do projeto, nos serviços e no cotidiano.
Ergonomia cognitiva.

OBJETIVOS:
GERAL
Conhecer e dominar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas da Ergonomia, do Design
Centrado no Usuário e da Usabilidade no desenvolvimento de produtos.
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ESPECÍFICOS
• Estudar e analisar os conceitos fundamentais da Ergonomia, Design Centrado no
Usuário e da Usabilidade;
• Conhecer os princípios do Design Universal e do Design Inclusivo;
• Compreender o conceito, a classificação e aplicação da Tecnologia Assistiva no âmbito
do Design Industrial;
• Aplicar os métodos e técnicas de projeto ergonômico de produtos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO
• Aspectos gerais da Ergonomia
• Tipos de Ergonomia (concepção; correção e conscientização)
• Domínios de Especialiação (física, cognitiva e organizacional)
• Conceito de Design Centrado no Usuário & Empatia
• Design Universal & Design Inclusivo
• Usabilidade
UNIDADE II – TECNOLOGIA ASSISTIVA
• Conceito, classificação
• Panorama nacional e internacional
• Tecnologias (equipamentos e simuladores)
• Projetos de TA
UNIDADE III – PRÁTICAS ERGONÔMICAS
• Métodos e técnicas de Ergonomia aplicados ao projeto de produtos;
Avaliação ergonômica de produtos, com foco na usabilidade e uso de
tecnologias/simuladores
PROCEDIMENTOS

A metodologia se apoiará na apresentação de conteúdos básicos, por meio de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais, leituras individuais, atividades práticas dirigidas e debates.
O período de AULAS REMOTAS (devido a Pandemia COVID-19) acontecerá via plataforma
Moodle, por meio do BBB (Big Blue Button) de forma preferencialmente síncrona no dia e
horário da disciplina e complementado por momentos assíncronos.
MATERIAL DE APOIO
Todo o material da disciplina desde plano de ensino, textos, slides referentes aos conteúdos
abordados em sala de aula, estarão disponíveis na plataforma Moodle:
www.moodle.udesc.br
AVALIAÇÃO
AV1 – Avaliação de Produtos e Requisitos Ergonomicos (seminário)
AV2 – Tecnologia Assistiva (Seminário)
AV3 – Projeto Ergonomico de Produtos (Trabalho Escrito e Apresentação)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Clareza, organização, cumprimento dos itens exigidos seguindo orientações dadas pela
professora via moodle; conexão do conteúdo com a prática.
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*Obs: as avaliações possuem o mesmo peso (1).
A média final (MF)se dará pela soma das atividades avaliativas (AV) divididas por 3 (número
de atividades) AV1 + AV2+ AV3/3 = MF
BIBLIOGRAFIAS
Bibliografia Virtual:
Definição Internacional de Ergonomia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656701/mod_resource/content/1/definicao_internation
al_ergonomia.pdf
Boa ergonomia, boa economia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656702/mod_resource/content/1/boa_ergonomia_boa_
economia.pdf
Desenho Universal: um conceito para todos.
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/876821/mod_resource/content/2/universal_web-1.pdf
MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz. GODP - Guia de orientação para Desenvolvimento de Projetos:
Uma metodologia de Design Centrado no Usuário. Florianópolis: Ngd/Ufsc, 2016. Disponível em:
‹www.ngd.ufsc.br› Acesso em: 18/fev/2020.
PREVEDELLO, Clarissa Felkl. Design de Interação e motivação nos projetos de interface para objetos de
aprendizagem para EAD. https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31389/000780361.pdf

QUINTÃO, Fernanda de Souza. Design de informação em plataformas colaborativas online baseadas na
imagem cartográfica digital https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122977
Bibliografia Básica:
CYBIS, Walter Otto; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade:
conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2010
BASTIEN, C. & SCAPIN, D. Human factors criteria, principles, and recommendations for HCI:
methodological and standardization issues. (Internal Repport). INRIA. 1993.
GRANDJEAN, Ettiene. Manual da Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. São Paulo: Artmed Bookman, 2004.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
MORAES, Anamaria; MONT’ALVÃO, Cláudia. Ergonomia – Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: A.
de Moraes, 2003.
TILLEY, Alvin R. As medidas do homem e da mulher. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
Bibliografia Complementar:
BRYANT, Diane Pedrotty; BRYANT, Brian R. Assistive technology for people with disabilities. Boston:
Allyn and Bacon, c2003.
JORDAN, Patrick W. An introduction to usability. London: Taylor & Francis, c1998.
LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. Universal principles of design: 100 ways to enhance
usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach
through design. Beverly: Rockport, c2003.
PANERO, J; ZELNIK, M. Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. 3a. ed. Barcelona: G.Gili,
2006.
PHEASANT, Stephen. Bodyspace – anthropometry, ergonomics and the design of works. London:
Taylor & Francis, 1998.
ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação: além da interação humanocomputador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
RUBIN, Jeffrey; CHISNELL, Dana. Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct
effective tests. 2. ed. Indianapolis, IN: Wiley, c2008.
TULLIS, Tom; ALBERT, Bill. Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting
usability metrics. Boston, MA: Morgan Kaufmann, c2008.
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CRONOGRAMA 2021.1

*Aulas Síncronas – plataforma Moodle – BBB (Big Blue Button) no horário da disciplina
AULA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

CONTEÚDO

Apresentação do plano de ensino e panorama geral sobre
Ergonomia II.
Aspectos gerais; Tipos de Ergonomia; Domínios de
especialização
Conceitos de Design Centrado do Usuário & Empatia
Blocos de Referência (PUC – Produto/Usuário/Contexto) roteiro
Revisão dos conteúdos + Capacidade Visual
Design Universal + Design Inclusivo
Usabilidade + Princípios de Usabilidade
Avaliação de Produtos e Requisitos Ergonômicos – (AV1)
Avaliação de Produtos e Requisitos Ergonômicos – (AV1)
Técnicas e Ferramentas centradas no Usuário
Tecnologia Assistiva: aspectos introdutórios
Panorama Nacional e Internacional TA
Tecnologias (equipamentos e simuladores) + Projetos de TA
Atividade teórico – prática aplicada TA – (AV2)
Práticas ergonômicas aplicadas
Práticas ergonômicas aplicadas
Práticas ergonômicas aplicadas
Apresentação Projeto Ergonômico de Produtos (AV3)

Aula Síncrona
Quintas-feiras
as 8:20hs

Assíncrona

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a
2h/a

2h/a
2h/a

2h/a
2h/a
2h/a
4h/a
4h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
4h/a
2h/a
2h/a
2h/a
4h/a

2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
-
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: BDI 16-7

Gestão do Design Industrial

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Giselle Schmidt Alves Díaz Merino
gisellemerino@gmail.com
Fase 7a
Turma DI

(48) 999151003

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 72hs
72h/s

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Atividades
Assíncronas (h/a)

44hs
Terças-feiras as 8:20hs

N. Vagas

28hs

Não há/
(condição: ser aluno do curso de Design Industrial)
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador e/ou celular + internet
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

EMENTA:
Particularidades do gerenciamento de atividades de projeto de produto. Legislação, normas e
organismos vinculados ao Design de Produto. Proteção legal de projetos. Práticas
profissionais. Interação mercadológica do Design (indústria-designer-consumidor).
Perspectivas de futuro.
OBJETIVOS:
GERAL
Conhecer e dominar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas da Gestão do Design (GD)
industrial, bem como desenvolver a postura crítica em assuntos relativos a GD, sua aplicação à
empresas (organizações), produtos e serviços.
ESPECÍFICOS
• Estudar e analisar os conceitos de fundamentos da Gestão de Design
• Conhecer os métodos, técnicas e ferramentas de Gestão
• Aplicar os fundamentos da Gestão, bem como técnicas e ferramentas em projetos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA GD
• Conceitos
• Histórico
• Abordagens
• Níveis da GD (operacional/ tático/ estratégico)
• Inovação & Mudança
UNIDADE II –GD APLICADA
• Gerenciamento de Projeto
• O Gestor de Design. Perspectiva de futuro, atuação e mercado
• Legislação, Normas e Proteção legal
• Métodos, Técnicas e Ferramentas aplicadas a GD
• Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos (GODP)
• Diagnostico e o processo GD
(identificar>mapear>prospectar>levantar>organizar>diagnosticar)
UNIDADE III – PRÁTICAS DE GD
• Interação mercadológica do Design (industria-designer-consumidor)
• GD aplicada ao projeto industrial e a performance organizacional

PROCEDIMENTOS:
A metodologia se apoiará na apresentação de conteúdos básicos, por meio de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais, leituras individuais, atividades práticas dirigidas e debates.
O período de AULAS REMOTAS (devido a Pandemia COVID-19) acontecerá via plataforma
Moodle, por meio do BBB (Big Blue Button) de forma preferencialmente síncrona no dia e
horário da disciplina e complementado por momentos assíncronos.
MATERIAL DE APOIO:
Todo o material da disciplina desde plano de ensino, textos, slides referentes aos conteúdos
abordados em sala de aula, estarão disponíveis na plataforma Moodle: www.moodle.udesc.br
AVALIAÇÃO:
AV1 – atividade avaliativa Fundamentos da Gestão – seminário
AV2 – atividade avaliativa Tecnicas e Ferramentas de Gestão – seminário
AV3 – atividade avaliativa – Gestão do Design aplicada – Trabalho escrito e apresentação
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Clareza, organização, cumprimento dos itens exigidos seguindo orientações dadas pela
professora via moodle; conexão do conteúdo com a prática.

*Obs: as avaliações possuem o mesmo peso (1).
A média final (MF)se dará pela soma das atividades avaliativas (AV) divididas por 3 (número
de atividades)
AV1 + AV2+ AV3/3 = MF
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BIBLIOGRAFIAS:
Bibliografia virtual:
Human Centered Design (português)https://hcd-connectproduction.s3.amazonaws.com/toolkit/en/portuguese_download/ideo_hcd_toolkit_complet
e_portuguese.pdf/ Acesso em:02/abr/2021.
Design Council. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk/ Acesso em: 15/Out/2020
Design Management institute. Cases Studies. Disponível em:
https://www.dmi.org/page/Case_Studies Acesso em: 15/Out/2020
Ferramentas para promover a inovação nas empresas (MEI Tools). Disponível em:
https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/87/04/8704ce5cb529-4110-8c05-c07478c1e570/cni_-_publicacao_mei_tools_-_v1811.pdf Acesso em:
15/Out/2020
Observatório da Industria Catarinense. Santa Catarina em Dados. Disponível em:
https://www.observatoriofiesc.com.br/sc-em-dados Acesso em: 15/Out/2020
Perfil da Indústria Brasileira. Disponível em:
https://industriabrasileira.portaldaindustria.com.br/#/industria-total Acesso em:
15/Out/2020
Revista da Indústria Catarinense. Disponível em: https://fiesc.com.br/revista Acesso em:
15/Out/2020
Bibliografia Básica:

BAXTER, Mike. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos produtos.
Trad. Itiro Iida. São Paulo: Ed. Edgard Blücher. 1 ed., 1998.
DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo, transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro:
Editora Campus. 2001.
MAGALHÃES, Cláudio. Design Estratégico: integração e ação do Design Industrial dentro das
empresas. SENAI/DN – SENAI/CETIQT – CNPq – IBIPTI – PADCT – TIB. 1997.
Bibliografia Complementar:

ADG. O valor do design. São Paulo: Ed. Senac, 2003.
BEST, Kathryn. Fundamentos da Gestão de Design. Porto Alegre: Bookman, 2012.
BEST, Kathryn. Gestão de Design: gerir a estratégia, os processos e a implementação do design.
Switzerland: AVA Publishing, 2011.
CPD (Centro Português de Design). Manual de Gestão do Design. Centro Português de Design.
Portugal, 1997.
MARTINS, Rosane; MERINO, Eugenio Andrés Díaz. A Gestão de Design como estratégia
organizacional. Londrina: Eduel/ Rio Books, 2011.
MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz; GONTIJO, Leila Amaral; MERINO, Eugenio Andrés Díaz. O
percurso do Design: no ensino e na prática. In: Moraes, Dijon De; DIAS, Maria Regina Álvares
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Correia; CONSELHO, Rosemary Bom. Cadernos de Estudos Avançados em Design. Barbacena:
Eduemg, 2011. P.67-85.
MOZOTA, Brigitte Borja de; KLOPSCH, Cássia; COSTA, Filipe Campelo Xavier da. Gestão do
Design: usando o Design para construir valor da marca e inovação corporativa. Porto Alegre:
Bookman, 2011.
SANTOS, F, A dos. O Design como Diferencial Competitivo. Itajaí: Editora Univale,2000.
STRUNCK, Gilberto. Viver de Design. Rio de Janeiro: Editora 2AB, 2001.
WOLF, Brigitte. O Design Management: como fator de sucesso. ABIPTI – SEBRAE – CNPq –
FIESC/IEL. Campina Grande/PB – Florianópolis/SC. 1998.

CRONOGRAMA
SEMANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES

Apresentação do Plano de Ensino e
Panorama geral sobre GD.
Aspectos Históricos, Conceituais e
Metodológicos do Design
Fundamentos da GD + Níveis da GD
Inovação & Mudança (AV1)
Gerenciamento de Projetos
Gestor de Design. Perspectiva de futuro,
atuação e mercado
Legislação, Normas e Proteção legal + O
impacto do Design nas Organizações
Métodos, Técnicas e Ferramentas aplicadas
a GD > GODP
Ferramentas de Gestão (AV2)
Diagnóstico e o Processo de GD
Projeto de GD na prática: GODP Etapa -1
(identificar/mapear)
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 0
(prospectar) + Blocos Referencia PUC
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 1
(levantar) + técnicas e ferramentas
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 2
(organizar e diagnosticar)
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 2
(propor ações)
Preparação apresentação do Projeto de
GD na prática
Apresentação Projeto de GD na prática
(AV3)
Fechamento da disciplina

Aulas Síncronas
Quintas-feiras as
8:20
2h/a

Assíncronas

2h/a

2h/a

2h/a
4h/a
2h/a
2h/a

2h/a
2h/a
2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

4h/a
2h/a
2h/a

2h/a
2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

4h/a

-

4h/a

-

2h/a

Total 18 semanas = 72hs/a
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE XXXXXX
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Introdução ao Design Industrial)
Nome da disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Fabíola Reinert

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Fase
1

Turma
BDI16-7

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
(48)996217868
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

40
32
Segundas feiras das 13:30h às 17:00h
Não há
Livre
Computador e internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Abordagem dos elementos e áreas de conhecimento que fundamentam o design.
Habilitações e campos de atuação. A extensão do termo estética - autonomia e função
do design. Conceitos, teorias e ferramentas de produção do design. Bases projetuais.
Interfaces do design industrial. Perspectivas para uma crítica do design. Código de
ética da profissão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Abordar os elementos da Teoria do Design e sua evolução. Investigar as áreas de
conhecimento que contribuíram para a formação teórica e prática do design.
Prospectar
conceitos, métodos e ferramentas para sua produção. E explicitar suas interações:
usuário,
indústria e mercado.
Procedimentos e critérios de Avaliação
• Avaliação 1 – 25%: Conjunto de atividades e exercícios semanais.
• Avaliação 2 – 25%: Prova escrita individual.
• Avaliação 3 – 25%: Trabalho de pesquisa. Seminários realizados em equipe.
• Avaliação 4 – 25%: Trabalho Projetual. Grupo de alunos com desenvolvimento
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conceitual em sala. A partir do personagem (usuário), desenvolver um produto.
Trabalho assistido pelo professor.
Critérios de Avaliação:
• Capacidade de comunicação e argumentação
• Profundidade da pesquisa e síntese dos dados
• Capacidade criativa na conceituação do projeto
• Assiduidade e participação (individual)
Bibliografia virtual
BONSIEPE, Gui. Design como Prática de Projeto. 1 online resource ISBN
9788521206774. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=218
3662 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
TAI, Hsuan-An. Design: conceitos e métodos. São Paulo: Blucher, 2018. 1 online
resource ISBN 8521210116. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=212
5286 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
TILLEY, Alvin R.,. As medidas do homem e da mulher : fatores humanos em design .
Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em:
<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudesc/Doc?id=10737808>. Acesso em: 13 maio
2016.
SENNA, Carlos Eduardo; SCHUCH, Juliana Xavier; ROCHA, Paula Amaral da;
GODOY, Veridiana de Meo Oliveira e. O sketch aplicado no design de produto.
Revista Brasileira de Expressão Gráfica, v. 4, n. 2 p. 23-37, 2016. Disponível em:
http://rbeg.net/artigos/artigo35.pdf. Acesso em 21 out. 2020.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
17/05/21 Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Apresentação da disciplina. A grade curricular do curso de
Design da UDESC. A UDESC e o CEART.
2
24/05/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
O processo de Design no Desenvolvimento de produtos (base
introdutória).
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
3
31/05/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
O que é Design. Áreas de atuação e o contexto atual. Design
Corporativo. Identidade no Design.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
4
07/06/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Um modelo para o design. Design e interface. O conceito de
funções
no produto. Metodologia no processo de design.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
5
14/06/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Os principais movimentos de estilo do design.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
6
21/06/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
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7

28/06/21

8

05/07/21

9

12/07/21

10

19/07/21

11

26/07/21

12

02/08/21

13

09/08/21

14

16/08/21

15

23/08/21

16

30/08/21

EXAME

06/09/21

O ser humano como referência. Atendimento de
necessidades.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Ergonomia do produto.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Teoria da Gestalt. Fenômenos de ordem e complexidade.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula assíncrona
Apresentação de Vídeo. Sustentabilidade e design. Código de
ética
da profissão.
Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Princípios de Gestão do Design. (fim da AV 1)
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula assíncrona
Prova escrita individual (AV 2)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Apresentação dos SEMINÁRIOS (AV 3)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Introdução ao EXERCÍCIO PROJETUAL.
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
EXERCÍCIO PROJETUAL (orientação)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Apresentação dos resultados: EXERCÍCIO PROJETUAL (AV
4)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Encerramento da disciplina e entrega dos trabalhos.
Aula assíncrona (exercício)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

LABORATÓRIO DE DESENHO

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Ricardo Schwinn Rodrigues

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
Turma
1
11LABDE
Moodle, BBB, Teams, Google Meets
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

72

Contato
(48) 988431475
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

60
12
Quartas feiras das 13:30h às 17:00h
Não há
Livre
Materiais de desenhos diversos como lápis, lápis
coloridos, giz pastel seco, papeis, borracha, estilete,
régua, entre outros a escolha do aluno. Computador e
internet.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação. Estudo de conceitos,
definições, funções e taxonomia do desenho aplicados ao processo projetual em Design.
Estudo e experimentações de materiais, instrumentos, técnicas, processos e reprodução em
desenho. A leitura e análise do desenho e sua relação com o usuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Desenvolver no aluno a compreensão dos usos do desenho enquanto ferramenta prática no
processo do design industrial, por meio do estímulo da capacidade de observação e a
representação de elementos a partir da experimentação de diferentes técnicas e materiais.
Objetivos específicos:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Desenvolver a compreensão do uso de materiais de desenho;
Desenvolver habilidades e leitura e representação de forma, proporção, volume, cor,
luz e sombra e perspectiva;
Desenvolver habilidades quanto a capacidade de composição;
Proporcionar ao estudante a experimentação de diferentes técnicas de
representação;
Clarificar os usos do desenho enquanto ferramenta do processo projetual;
Estimular no estudante a capacidade da utilização do desenho enquanto linguagem
para expressar conceitos e ideias.

Conteúdo programático:
UNIDADE I:
- Materiais básicos de desenho e seus usos;
- Linhas, contornos, proporção, contornos e perspectiva;
- Formas e representação bidimensional;
- Gestalt no desenho.
- Desenho representativo.
- Composição no desenho.
UNIDADE II:
- Percepção de luz e sombra;
- Representação de luz e sombra.
- Representação de volumes: tons, hachuras, gradientes e texturas.
UNIDADE III:
- A cor no desenho;
- Paleta cromática;
- Representação de volume, luz e sombra com lápis de cor
- Representação de volume, luz e sombra com giz pastel seco.

Metodologia:
Aulas práticas com exercitação das técnicas de desenho por meio de atividades práticas,
tomando como referência o material de apoio com conteúdo relativo a cada unidade. As
exercitações terão seu início na aula síncrona e deverão ser desenvolvidas ao longo da
semana como exercícios extraclasse pelos alunos. Atividades teóricas também poderão ser
solicitadas conforme necessidade no decorrer das unidades.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
Os exercícios de cada unidade deverão ser entregues pelos alunos no Moodle da disciplina,
nas datas solicitadas pelo professor, e ao final de cada unidade o aluno deverá entregar um
portfólio com todos os exercícios da respectiva unidade. Ou seja, o aluno deverá entregar três
portfólios de desenhos ao longo da disciplina, que terão os seguintes pesos no total da
avalição da disciplina:
Portfólio de desenho da Unidade 1: peso de 30% da nota total da disciplina;
Portfólio de desenho da Unidade 2: peso de 40% da nota total da disciplina;
Portfólio de desenho da Unidade 3: peso de 30% da nota total da disciplina.
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Bibliografia virtual
CURTIS, Brian. Desenho de observação. 2. Porto Alegre AMGH 2015 ISBN 9788580554472.
DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos,
paisagistas e designers de interiores. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. viii, 362p. ISBN
8573078502
MONTEIRO, Sílvia Eidt. Representação gráfica. Porto Alegre SER - SAGAH 2019 ISBN
9788595027268.
ZIMMERMANN, Anelise. O ensino do desenho na formação em Design Gráfico: uma
abordagem projetual e interdisciplinar. 2016. Disponível em:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18681

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

2

DATA
ATIVIDADES
12/05/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Apresentação do Plano de Ensino;
- Unidade I
19/05/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

3

26/05/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

4

02/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

5

09/06/21 Aula assíncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

6

16/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

7

23/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

8

30/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

9

07/07/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II
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10

14/07/21 Aula assíncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

11

21/07/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

12

28/07/21 Aula assíncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

13

04/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III
11/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

14

14

18/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

15

25/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

EXAME

09/09/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidades I, II, III
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI16-3)
Código disciplina

Materiais e Processos Industriais I
Nome disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Milton José Cinelli

Contato
Whatsaap
(48) 999.57.27.18

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Não tem
Fase
3ª

Turma

Contato
N. Vagas

Atividades
Síncronas
(60h/a)

Atividades
Assíncronas
(12h/a)

Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
09h00 – 11h00/11h30
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Conhecimento científico/tecnológico das principais classes de materiais empregados em
produção industrial (metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos), como também de
materiais naturais. Estudo da correlação entre a microestrutura, as propriedades e
características decorrentes nos materiais, voltado à viabilização das aplicações processuais
em Design Industrial.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Fazer com que os discentes conheçam as principais classes de materiais de origem natural,
vítreos e cerâmicos, metálicos, poliméricos e compósitos disponíveis para o seu trabalho
como designer e que o mesmo, aprenda a correlacionar as principais propriedades com as
suas respectivas estruturas, características e desempenho de componentes específicos de um
produto.
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
Haverá no total 4 (quatro) avaliações com peso estatístico diferentes. A avaliação (AV1) é
individual e as (TE1, AP1, AP2) em grupo, envolvendo conteúdos teóricos referentes a
características de materiais, processos de fabricações industriais e considerações de projetos
de artefatos ou objetos existentes.
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

Avaliação Individual AV1
Trabalho Escrito TE1 (Dossier)
Apresentação AP1
Apresentação AP2

Correta aplicação dos conceitos
Conteúdo e Qualidade
Domínio do conteúdo e Qualidade da apresentação
Domínio do conteúdo e Qualidade da apresentação

30%
20%
25%
25%

Bibliografia virtual
William D. Callister Jr., David G. Rethwisch Ciência E Engenharia De Materiais: Uma
Introdução. Tradução Sérgio Murilo Stamile Soares, Luiz Claudio de Queiroz Faria; revisão
técnica Wagner Anacleto Pinheiro. - 10. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2021.
Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637325/. Acesso em: 16 Apr 2021

Lefteri, C. Materiais em design: 112 Materiais para Design de Produtos. [Digite o Local da
Editora]: Editora Blucher, 2017. 9788521209645.
Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209645/. Acesso em: 16 Apr 2021

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA

DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17/maio
24
31
07/junho
14
19
21
28
05/julho
10

11
12
13

12
19
26

14
15
16
17
18
EXAME

02/agosto
09
16
23
30
06/setembro

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Apresentação do Plano de Ensino e introdução da Disciplina
Estrutura e Propriedades da Matéria
Materiais Metálicos – Estrutura microscópica
Materiais Metálicos – Propriedades
Materiais Metálicos – Metais Ferrosos e Não Ferrosos
(aula assíncrona) Materiais Metálicos – Processos de Fabricação
Avaliação AV1 – Escrita Individual
Vidros - Estrutura e Propriedades
Materiais Cerâmicos - Estrutura e Propriedades
(aula assíncrona) Processos de Fabricação – produtos vidros e
cerâmicos
Materiais Poliméricos – Estrutura e Propriedades
(aula assíncrona) Avaliação TE1 – Entrega do Dossiê
Materiais Poliméricos – Elastômeros e Espumas, Processos de
Fabricação
Materiais Compósitos, Semicondutores, Processos de Fabricação
Avaliação AP1 – Apresentações
Materiais de origem natural – Madeiras (madeiras brasileiras)
Materiais de origem natural – Fibras Naturais, Couro e Pedras
Avaliação AP2 – Apresentações
Todo conteúdo da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI16-5)
Código disciplina

Materiais e Processos Industriais III
Nome disciplina

Curso
Professor (a)

Design Industrial
Milton José Cinelli

Contato
Whatsaap
(48) 999.57.27.18

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Não tem
Fase
5ª

Turma

Contato
N. Vagas

Atividades
Síncronas
(60h/a)

Atividades
Assíncronas
(12h/a)

Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
09h00 – 11h00/11h30
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Introdução à resistência dos Materiais. Cálculo de reações e determinação de esforços
solicitantes em estruturas isostáticas. Tensões, deformações, Lei de Hooke, segurança. Tração
e compressão simples: aplicação a treliças simples e tubulações. Corte puro. Figuras planas:
centro de gravidade e momento de inércia. Flexão normal: tensões normais e tangenciais.
Linha elástica. Torção de barras de secção circular e anular. Estado duplo de tensão. Estado
triplo de tensão. Critérios de resistência.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Analisar as tensões e deformações associadas aos elementos de projetos (barras, eixos,
juntas, treliças, colunas, ...) submetidos a um conjunto de solicitações estáticas externas
(forças axiais e de corte, momentos de flexão e de torção), bem como entender sua utilização
nos artefatos existes e/ou sua utilização em processos industriais.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
Haverá no total 4 (quatro) avaliações com peso estatístico diferentes. As avaliações (AV1 e
R1) são individuais relacionado ao conteúdo teórico de análise de tensões de elementos de
projetos e (TE1, AP1) em grupo, pertinente ao entendimento dos critérios de resistência na
criação de artefatos e sua fabricação em processos industriais.
ATIVIDADE
Avaliação Individual AV1
Resenha R1
Trabalho Escrito TE1 (Dossier)
Apresentação AP1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Correta aplicação dos conceitos
Conteúdo e Qualidade
Conteúdo e Qualidade
Domínio do conteúdo e Qualidade da
apresentação

PESO
30%
20%
20%
30%

Bibliografia virtual
Ferdinand P. Beer et al, Mecânica dos materiais. Tradução: Walter Libardi, José Benaque
Rubert, Francisco Araújo da Costa] – 8 ed. – Porto Alegre: AMGH, 2021. Disponível em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040095/. Acesso em: 16 Apr 2021

Botelho, M.H. C. Resistencia dos materiais. Editora Blucher, 2013.
Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521207504/. Acesso em: 16 Apr 2021

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA

DATA

1

21/maio

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28
04/junho
11
12
18
25
02/julho
03
09
16
23

13
14
15
16
17
18
EXAME

30
31
06/agosto
13
20
27
03/setembro

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Apresentação do Plano de Ensino, Introdução a Resistencia dos
Materiais.
Estática e o equilíbrio das estruturas.
Tensão e os tipos de esforços, cisalhamento
Tensões e deformações e a lei de Hooke, Módulo de Poisson
(aula assíncrona) Centro de gravidade e momento de inércia
Avaliação AV1 – Escrita Individual – Questões
Tensão e coeficiente de segurança e tipos de apoio.
Torção de barras de seção circular e anular
(aula assíncrona) - Avaliação TE1– Entrega de Dossiê
Tipos de cabos, Tração de cabos
Treliças
Flexão normal pura, composta e obliqua. Flexão normal (vigas –
tensões).
Linha elástica (vigas – deformações),
(aula assíncrona) Avaliação R1 – Resenha de Artigo
Estado duplo e triplo de tensões e critérios de resistência
Flambagem e critérios de resistência
Cálculo de rebite e solda
Avaliação AP1 – Apresentação oral
Todo conteúdo da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Modelagem em Design Industrial
Bacharelado em Design Industrial
David Omar Núñez Diban
Contato: omar@udesc.br
A definir
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1a
DI
20
Moodle
Atividades Síncronas Atividades
Atividades Presencial (h/a)
(h/a)
Assíncronas (h/a)
(no retorno presencial)
72
32
20
20
Horários (Atividades Síncronas)
8:30h
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Alunos de 1a Fase
Materiais/
Telefone móvel com câmera fotográfica (para envio de trabalhos), conexão a Internet,
equipamentos/
espaço e materiais para trabalhos manuais, estilete, régua metálica (ou peça metálica
softwares
semelhante) tesoura, facilidade de acesso a papelaria e loja de materiais de
necessários
construção.
11MODEI

Curso Design
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenvolvimento de habilidade para a representação tridimensional de formas pelo uso de materiais
plásticos. Representação tridimensional de produtos pelo uso de materiais adequados à confecção de
mock-ups, modelos e protótipos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolver habilidades através de técnicas e processos de modelagem na elaboração de
modelos tridimensionais, como parte do desenvolvimento de projetos em design. Fornecer elementos
para uma compreensão estrutural tanto estática como dinâmica dos sólidos gerados, bem como o
desenvolvimento da capacidade espacial, fundamentais na formação profissional do(a) acadêmico(a).
Serão abordados diversos materiais para a construção de modelos: gesso e outro material para
usinagem (sabão pedra), EPS (isopor), papelão (ondulado ou variantes), tintas e massas de
acabamento.
Os diversos aspectos relacionados à elaboração de objetos tridimensionais com os diferentes de
materiais, definem os objetivos da disciplina:
☻ Aprender a definir o(s) objetivo(s) do modelo;
☻ Aprender a selecionar os materiais a serem utilizados;
☻ Aprender a manipular matérias e ferramentas para modelos;
☻ Definir custos e recursos técnicos disponíveis;
☻ Desenvolver a capacidade analítica espacial e de visualização do acadêmico, tendo em vista os aspectos
estético-formais, funcionais, práticos e de fabricação entre outros.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A média semestral é conformada pelas notas dadas a cada trabalho pratico executado ao longo do
semestre.
Os critérios de avaliação adotados são:
☻
☻
☻
☻
☻

Aplicação e domínio da técnica;
Composição dos elementos constituintes do exercício;
Pertinência no campo do design industrial; Limpeza do trabalho;
Organização e correta utilização dos materiais;
Atendimentos aos prazos, entre outros quesitos muito específicos aos tópicos abordados.
Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.

ATIVIDADE
1
2

DATA
19/05
26/05

3

02/06

4

09/06

5

16/06

6
7
8

23/06
30/06

9

07/07

10
11
12

14/07
21/07

13
14
15

28/07
04/08

16
17
18

11/08

19
20

18/08
25/08

21
EXAME

01/09

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(15MOVI2)
Código disciplina

(Modelamento Virtual II)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design Industrial

Professor (a)

Walter Dutra da Silveira
Neto
Ainda não definido
Fase
Turma
5ª
Moodle
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
44
28
(atividades
avaliativas)
terça-feira – 8:20

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

walterudesc@gmail.c
om
Ainda não definido
N. Vagas
20
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
**

Modelamento Virtual II
Livre
Computador/internet/microfone/Sistema
Operacional Windows 64bits/ter instalado o
software SolidWorks

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A disciplina “Modelamento Virtual II” tem como objetivo propor a modelagem de
objetos sobre a forma virtual, como também sua renderização dentro do ambiente
do software SolidWorks, conceitos e teorias das ferramentas e de seus respectivos
comandos.

Iª Unidade

- Tópicos especiais e aprofundados para modelagens de objetos dentro da
ferramenta SolidWorks, conceitos;
- Ferramentas especiais para modelagens.
IIª Unidade

- Técnicas de modelagens em 3D, conceitualização de comandos utilizados;
- Introdução ao plug-in Photoworks, utilizado para renderização.
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IIIª Unidade

- Utilização de texturas e iluminação, conceitos e prática das ferramentas do
photoworks;
- Introdução ao plug-in Animator, conceitos e prática das ferramentas;
AVALIAÇÃO //ATIVIDADE

PESO

Procedimentos e critérios de Avaliação
- Atividades avaliativas “assíncronas”,
modelagem de peças: Atividades
disponibilizadas na plataforma Moodle,
cujas datas estão disponibilizadas no
cronograma descrito abaixo;

1,5 ptos

- 1ª Avaliação Individual (modelagem de
um “frasco de perfume”), os
parâmetros de avaliação serão
baseados na utilização das
ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça
também será considerada;
A peça modelada deverá ser algo
existente no mercado
Arquivos que deverão ser enviados:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menos uma prancha de
desenho técnico referente a uma das
peças das montagens, contendo
cotas e uma vista de seção;
- Imagens utilizadas como referenciais
(frasco do perfume).

4,0 ptos

- 2ª Avaliação Individual (modelagem de
uma “aparador de cabelo”), os
parâmetros de avaliação serão
baseados na utilização das
ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça
também será considerada.
A peça modelada deverá ser algo
existente no mercado,
Deverão ser enviados os seguintes
arquivos:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menos duas pranchas de
desenho técnico referente a duas das
peças utilizada na montagem,
contendo cotas, vista explodida e lista
de materiais;
- Imagens utilizadas como referenciais
(aparador de cabelo).

4,5 ptos
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Bibliografia virtual
- Apostila disponibilizada em aula;
SILVEIRA NETO, Walter Dutra da. Apostila SolidWorks 20XX
Bibliografia disponível na Biblioteca Universitária
BÀSICA
Manual do software SolidWorks 2012.
PLANCHARD, Marie P. Engineering Design with solidworks 2010: a competency
project based approach utilizing 3D solid modeling. Massachusetts: SDC; 2010.
ROHLEDER, Edison; SPECK, Helderson José. Tutoriais de modelagem 3D
utilizando o SolidWorks. Florianópolis: Visual Books, 2006.
LOMBARD, MATT. Solidworks 2010 bible. Indianapolis, IN : Wiley, 2010.
SILVEIRA NETO, Walter Dutra da, Apostila SolidWorks 20XX.
PLANCHARD, David C e Marie P, Engineering Design With SolidWorks 2001,
Schroff Development Corp. Publications, 2001.
SOUZA, Antônio Carlos de, Solidworks 2003 Modelagem 3d, Editora: Visual Books,
2003.
MURRAY, David, Inside SolidWorks 2003, Editora: PaperBack, 2003.
COMPLEMENTAR
Silva, Júlio César da. Desenho
Florianópolis: Visual Books, 2011.

técnico

auxiliado

pelo

Solidworks.

Silva, Sylvio F. da. A linguagem do desenho técnico. Rio de Janeiro :
Técnicos e Científicos, 1984.

Livros

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20) 4h
Apresentação do plano de ensino da disciplina;
-Técnicas para criação de chapas metálicas (SheetMetal);
Aula síncrona (8:20) 4h
-Técnicas para criação de chapas metálicas (SheetMetal);
Aula assíncrona (8:20) 4h
Exercícios Práticos (tutoriais): sheetmetal –Avançado_1 e 2;
Aula síncrona (8:20) 4h
Opções de uso das ferramentas: trim e extend;
- Criando lofts avançados (casco barco);
Aula síncrona (8:20) 4h
- Criando lofts avançados (casco barco //continuação);
Aula síncrona (8:20) 4h
- Criando lofts /transição avançada
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7

29/06

8-9

06/07
12/07

10

13/07

11

19/07

12

20/07

13

27/07

14

03/08

15

10/08

16

17/08

Aula síncrona (8:20) 4h
- Criando moldes;
Aula assíncrona (8:20) 8h
- 1ª Avaliação Individual (modelagem de um “frasco de
perfume”), os parâmetros de avaliação serão baseados na
utilização das ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça também será
considerada;
A peça modelada deverá ser algo existente no mercado
- Arquivos que deverão ser enviados:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menos uma prancha de desenho técnico referente a
uma das peças das montagens, contendo cotas e uma
vista de seção;
- Imagens utilizadas como referenciais (ventilador).
Aula síncrona (8:20) 4h
- Desenhando com um sistema de coordenadas relativas: X, Y
e Z à 3DSketch; (tutorial);
- Curvas de projeção;
- Criando curvas helicoidais e espirais; exercícios práticos –
desenvolvimento de um parafuso Aula assíncrona (8:20) 4h
Exercícios Práticos (tutoriais):
- Avançado_Loft_guia (2);
- Tutorial modelagem (Avançado_4 Sheetmetal).
Aula assíncrona (8:20) 4h
- Trabalhando com textos;
- Ferramentas por superfície - Tutorial Espremedor - Philippe
Starck
Aula síncrona (8:20) 4h
- Ressalto/Base Varrido (linha-guia) - Nave especial
- Tutorial sweep (mola não linear)
Aula assíncrona (8:20) 4h
Exercícios Práticos (tutoriais):
- Avançado_Loft_guia (1);
- Tutorial molde (peça);
- Tutorial modelagem (cadeira 3D).
Aula assíncrona (8:20) 4h
- Renderizando com o PhotoView 360;
- Utilizando o solidworks animator (Estudo de Movimento);
Aula síncrona (8:20) 4h
Renderizando com SolidWorks Visualize;
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17-18

21/08
24/08

Aula assíncrona (8:20) 8h
- 2ª Avaliação Individual (modelagem de uma “aparador de
cabelo”), os parâmetros de avaliação serão baseados na
utilização das ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça também será
considerada.
A peça modelada deverá ser algo existente no mercado,
Deverão ser enviados os seguintes arquivos:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menoses duas pranchas de desenho técnico
referente a duas das peças das montagens, contendo
cotas, vista explodida e lista de materiais;
- Imagens utilizadas como referenciais (aparador de cabelo).
- Mínimo 3 (três arquivos) referentes ao render do
produto. //Tamanho mínimo das imagens dos renders - 3840pixels
X 2160pixels)

EXAME

31/08

Avaliação individual referente aos conteúdos trabalhos no
semestre
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI16-1)
Código disciplina

(BDI16-1)
PERSPECTIVA

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Marcelo Gitirana G. Ferreira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

--Fase 1
Turma DI
Obrig.
BBB (Moodle)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

72

48-991069123
--N. Vagas 20
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

60
12
Sextas: 8:30 às 12:00 h

--

Não há
Livre
Papel sulfite A3; lapiseiras grafite 0,3, par de
esquadros, compasso, régua de 50 cm, borracha.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenho de precisão espacial, representação de objetos tridimensionais em meios
bidimensionais.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
§

Iª unidade:

Objetivo: Fazer com que o aluno conheça as origens e os principais conceitos relativos à
perspectiva cônica e domine os seus principais processos de execução com um e dois
pontos de fuga.
Conteúdo: Introdução à perspectiva cônica e aprendizagem dos processos dos arquitetos,
das 3 escalas e dos medidores para a representação de peças (externa) e de ambientes
(interna) com 1 e 2 pontos de fuga.

1.1. Introdução à perspectiva;
1.2. Processo dos arquitetos (2 PFs);
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1.3. Regras Práticas;
1.4. Processo das 3 escalas (1 PF);
1.5. Perspectiva interna de ambientes;
1.6. Processo dos medidores.
§

IIª unidade:

Objetivo: Fazer com que o aluno domine alguns aspectos avançados relativos à perspectiva
cônica com dois pontos de fuga, e consiga realizar perspectivas com três pontos de fuga.
Conteúdo: Estudo de aspectos mais avançados de perspectiva com 2 PFs (círculos, planos
e retas inclinadas e PFs reduzidos). Realização de perspectivas com 3 PFs e estudo das
sombras de peças representadas em perspectivas cônicas.

2.1. O círculo;
2.2. Retas e planos inclinados;
2.3. Pontos de fuga reduzidos;
2.4. O quadro inclinado (3 PFs).
§

IIª unidade:

Objetivo: Fazer com que o aluno domine as principais formas de representação de objetos
por meio das perspectivas paralelas (cavaleiras e isométricas), bem como a confecção de
vistas explodidas de conjuntos a partir de vistas isométricas das suas partes.
Conteúdo: Estudo das perspectivas paralelas com ênfase nas perspectivas cavaleiras e
isométricas. Realização de vistas explodidas a partir das vistas isométricas de seus
componentes.

3.1. Perspectivas cavaleira;
3.2. Perspectivas isométricas;
3.3. Vistas explodidas.

Procedimentos e critérios de Avaliação

§

Metodologia

Aulas expositivas e dialogadas com o auxílio do quadro-negro e recurso audio-visuais,
seguidas de exercícios realizados dentro e fora da sala de aula. Aulas virtuais pelo
ambiente BBB do Moodle da disciplina.
§

7. Avaliação
MÉDIA FINAL = (TRAB + PORT.1 + PORT.2.) / 3

Onde,
·
·
·

TRAB = Trabalho (único – 2 PFs);
PORT.1 = Portfólio de trabalhos realizados em sala de aula (1 e 2 PFs);
PORT.2 = Portfólio de trabalhos realizados em sala de aula (3 PFs).
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Bibliografia virtual
MONTENEGRO, G. A. A perspectiva dos profissionais: sombras, insolação,
axonometria. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
DOMINGUEZ, Fernando. Croquis e perspectiva. Porto Alegre:
Masquatro/Nobuko, 2011.
MATOS, Marcos Roberto de. Perspectiva. Trabalho de Conclusão de Curso.
Passo Fundo: UPF, 1999.
QUADROS, Eliane Soares; SANZI, Gianpietro. Desenho de Pesrpectiva. São
Paulo: Érica, 2014.
SANMIGUEL, David. Desenho de perspectiva. São Paulo: Ambientes e
costumes, 2105.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

DATA
21/05/21
28/05/21
04/06/21
11/06/21
Assinc.
18/06/21
25/06/21
02/07/21
09/07/21
16/07/21
23/07/21
30/07/21
06/08/21
13/08/21
Assinc.
20/08/21
27/08/21
Assinc.
03/09/21

ATIVIDADES
Apres. do PE e Introdução à perspectiva e PFs (caps. 1 a 3).
Persp. Cônica: Método das vistas Complementares
Persp. Cônica: Processo dos arquitetos (cap. 5)
Persp. Cônica: Processo dos arquitetos - exercício
Persp. Cônica: Processo dos arquitetos - exercício
Persp. Cônica: Regras práticas de perspectiva (cap. 4)
Persp. Cônica: Proc. 3 escalas (cap. 6)
Persp. Cônica: Proc. dos pontos medidores (cap. 7)
Persp. Cônica: Persp. central (1PF - proc. das 3 escalas)
Perspectiva interna oblíqua (2PF - proc. dos arquitetos)
O círculo (cap. 10) e Entrega do 1. Portfólio
Retas e planos inclinados (cap. 12)
Perspectiva c/ 3 PFs – o quadro inclinado (cap 14)
Perspectiva c/ 3 PFs – exercícios
Perspectiva paralelas e vistas explodidas
Anamorfoses
Perspectiva c/ mais de 3 PFs
Entrega do 2. Portfólio e Trabalho Final
EXAME FINAL
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Código disciplina:
Curso
Professor
Professor
Tipo: Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a): 72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/soft
wares necessários

Nome disciplina: Prática Projetual em Design
Industrial II
Design Industrial
Alexandre Amorim dos Reis alexandre.a.reis@gmail.co
m
Flávio Anthero N. V. dos
flavio.santos@udesc.br
Santos
3ª Fase
Turma
20 vagas
única
Moodle UDESC
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncrona (no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
44
12
16 (previstas)
Terça-feira – 9:00 h
Disciplinas anteriores de projeto
Exclusiva para alunos da habilitação em Design Industrial
Computador pessoal, acesso à internet, software para
desenho técnico e modelagem tridimensional

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: O processo de design. Fatores humanos, mercadológicos e tecnológicos
aplicados ao projeto. Visão geral das fases do projeto. O design focado no usuário.
Métodos, ferramentas e técnicas de apoio ao projeto. Representações
bidimensionais e tridimensionais de produtos. Documentação e apresentação do
projeto
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Desenvolvimento da
prática projetual a partir da aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de projeto
nas etapas de projeto informacional, conceitual e detalhado. Pesquisa e gestão
aplicados ao Design. Tecnologia e Fatores Humanos no projeto de produtos.
Detalhamento técnico e planejamento da produção, venda e pós-venda.
Representações gráficas, técnicas e elaboração de memorial descritivo do projeto.
Procedimentos e critérios de avaliação: O projeto será avaliado com relação à
qualidade, metodologia e adequação nas respectivas fases e atividades do
semestre: projeto informacional (pesquisas, briefing e painéis), projeto conceitual
(geração, seleção e adequação de alternativas) e projeto detalhado (desenho
técnico e memorial descritivo), com base nas documentações, representações e
apresentações realizadas.
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Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADE DATA
1
18/05
2
25/05
3
01/06
4
5
08/06
6
7
8
9
10
11

15/06
22/06
29/06
06/07

12
13
14
15
16
17

20/07
27/07
03/08
10/08

18
EXAME

24/08
31/08

13/07

17/08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do projeto informacional
(Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do projeto conceitual (Moodle)
– 4h/a
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do projeto detalhado (Moodle) –
4h/a
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Código disciplina:
Curso
Professor
Professor
Tipo: Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a): 72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Nome disciplina: Prática Projetual em Design Industrial IV
Design Industrial
Alexandre Amorim dos Reis
alexandre.a.reis@gmail.com
David Omar Núñez Diban
omar@udesc.br
5ª Fase
Turma única 20 vagas
Moodle UDESC
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas (h/a)
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
44
12
16 (previstas)
Segunda-feira – 9:00 h
Prática Projetual em Design Industrial III
Exclusiva para alunos da habilitação em Design Industrial
Material para desenho e construção de modelos físicos, computador
pessoal, acesso à internet, software para desenho técnico e
modelagem tridimensional.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: O processo de desenvolvimento de projeto. Fatores humanos, ambientais, mercadológicos e
tecnológicos aplicados ao projeto. Métodos, ferramentas e técnicas de apoio ao projeto. Configuração técnica e
semântica do produto. Representações bidimensionais e tridimensionais de produtos. Gestão do processo de
Design Industrial. Documentação e apresentação do projeto.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Desenvolvimento da prática projetual a partir da
aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de projeto nas etapas de projeto informacional, conceitual e
detalhado. Pesquisa e gestão aplicados ao Design. Tecnologia e Fatores Humanos no projeto de produtos.
Detalhamento técnico e planejamento da produção, venda e pós-venda. Representações gráficas, técnicas e
elaboração de memorial descritivo do projeto.
Procedimentos e critérios de avaliação: O projeto será avaliado com relação à qualidade, metodologia e
adequação nas respectivas fases e atividades do semestre: projeto informacional (pesquisas, briefing e painéis),
projeto conceitual (geração, seleção e adequação de alternativas) e projeto detalhado (desenho técnico e
memorial descritivo), com base nas documentações, representações e apresentações realizadas.
Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

DATA
17/05
24/05
31/05
07/06
14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
31/08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (segunda-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Informacional (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Conceitual (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Detalhado (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Prática Projetual em Design Industrial VI)
Nome da disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Fabíola Reinert
Elton Nickel

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Contato
(48) 996217868
(48) 984216899
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
7
BDI16-7
20
Moodle, BBB, Teams, Google Meets
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presencial (h/a)
(no retorno
(h/a)
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

56
16
Quintas feiras das 08:20h às 11:50h
Não há
Livre
Computador e internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenvolvimento de temas projetuais. Solução de design para temas propostos.
Métodos e técnicas de pesquisa em Design Industrial. Fatores humanos, ambientais,
mercadológicos e tecnológicos aplicados ao projeto. Configuração técnica e semântica
no conceito e desenvolvimento do produto. Projeto detalhado: aspectos tecnológicos e
fabris. Mercadologia aplicada ao processo de Design. Representação, documentação
e apresentação de projetos. Gestão do processo de Design Industrial.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
- Aplicação de métodos, ferramentas e técnicas projetuais; - Aplicação de práticas e
estratégias mercadológicas; - Elaboração de conceitos e geração de alternativas; Detalhamento e especificação do projeto; - Descrição dos processos de produção; Elaboração da documentação e apresentação do projeto;
Procedimentos e critérios de Avaliação
ATIVIDADE
A1 – Defesa das propostas de
projeto e Planejamento

PESO
10%

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Adequação ao tema, à pertinência aos
objetivos à complexidade da disciplina
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Entrega: apresentação oral e
digital

e do curso.
Qualidade da apresentação.

A2 – Informações de projeto
Entrega: apresentação oral e
digital + briefing impresso

20%

Profundidade da pesquisa, utilização
de ferramentas metodológicas de
design e síntese dos dados levantados
em:
• Pesquisa de público;
• Pesquisa de concorrentes e
similares;
• Pesquisa de tendências;
• Pesquisa de materiais e tecnologias
de fabricação.
Qualidade e clareza dos painéis
semânticos e da definição das
especificações do projeto e do conceito
do produto.
Qualidade da apresentação.

A3 – Geração de alternativas
Entrega: apresentação oral e
digital + impresso

25%

Profundidade e clareza do processo de
geração e seleção de alternativas e
utilização de ferramentas
metodológicas de design.
Qualidade da apresentação.

A4 – Prototipagem
(Entrega: apresentação oral e
digital + protótipo + prancha A2 +
dossiê impresso)

20%

Qualidade e fidelidade do protótipo do
produto.
em relação ao projeto apresentado na
atividade anterior.
Adequação ergonômica, tecnológica,
mercadológica e produtiva. Contexto
sócio-cultural e sustentabilidade do
projeto.
Qualidade da apresentação.

25%

Adequação do detalhamento do projeto
e suas representações gráficas.
Qualidade da documentação.

A5 – Dossiê
(Entrega: dossiê e desenhos
técnicos impressos
+ memorial descritivo com texto
de apresentação do produto e 3
imagens independentes do
modelo em arquivos digitais)
Bibliografia virtual

TILLEY, Alvin R.,. As medidas do homem e da mulher : fatores humanos em design .
Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em:
<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudesc/Doc?id=10737808>. Acesso em: 13 maio
2016.
BONSIEPE, Gui. Design como Prática de Projeto. 1 online resource ISBN
9788521206774. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=218
3662 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
TAI, Hsuan-An. Design: conceitos e métodos. São Paulo: Blucher, 2018. 1 online
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resource ISBN 8521210116. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=212
5286 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
SANTOS, Flavio Anthero Nunes dos; BRUSTULIN, Giordan Hannemann. Aplicação do
método aberto (MD3E) em projetos ergonômicos de produtos = Application of the open
method (MD3E) in the ergonomic design of products. Human Factors In
Design, Florianópolis, Disponível em:
http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/viewFile/2879/2115
REINERT, Fabíola; GONTIJO, Leila Amaral. Proposta de sistemática para a
integração da ergonomia no projeto de produtos = Systematic proposal for the
integration of human factors in product design. Human Factors In
Design, Florianópolis, Disponível em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/view/2316796306122017105/7286

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
20/05/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
·
·
·

2

Apresentação do Plano de Ensino;
Apresentação do Tema de projeto;
Aula expositiva sobre teoria e prática em design /
assuntos;
· Montagem das equipes de projeto.
27/05/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
DEFINIÇÃO INICIAL DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE
PROJETUAL
a. Definir o escopo do projeto com:
• Nome do projeto: nome inicial do projeto a ser
desenvolvido
• Contexto: situação atual do produto ou sistema de
produtos, ambiente e usuários dentro do universo do
problema;
• Justificativa: apresentar a relevância econômica e
social (usuario, sociedade e ambiente) do projeto, tornando
claro o porque do seu desenvolvimento;
• Objetivos: Objetivo principal (em forma de verbo): o
que se deseja conseguir com o projeto; Objetivos específicos:
lista de ações necessárias para contemplar o objetivo
principal;
• Escopo do incial produto: proposta do
produto/sistema de produtos a serem desenvolvidos no
período da disciplina.

3
4

03/06/21 FERIADO
10/06/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

5

Apresentação da proposta de projeto: Tópico 1
17/06/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
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2. PROJETO INFORMACIONAL
2.1 COLETA DE DADOS DENTRO DO ESCOPO DO
PRODUTO:
2.1.1 ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO
a. População (grupo de pessoas, estrato social, cultural) a qual
o produto se destina, contemplando:
•
• Perfil sociodemográfico: gênero, idade, cidade onde
moram, classe social, escolaridade, hábitos de consumo,
hábitos sociais;
•
• Levantamento de necessidade dos clientes: coleta
de informação diretamente com o público-alvo, utilização de
método/ferramentas como: questionários, entrevista semi
estruturadas, saída fotográfica, entre outros;
•
• Desenvolvimento de persona: cliente idealizado do
produto proposto.

6

2.1.2 ANÁLISE DE MERCADO
a. Análise sincrônica, contemplando:
- Análise comparativa dos produtos/sistema de produtos
disponíveis no mercado, concorrentes na mesma categoria do
produto proposto. Definir categorias de análise;
- Análise estrutural e análise funcional: análise dos
elementos/estruturas que compõem os produtos analisados na
análise sincrônica. Identificar a função prática de cada um dos
elementos.
b. Análise de soluções existentes: análise das características
de produtos ou sistema de produtos (da mesma categoria, ou
não, do produto proposto) que estejam no mesmo escopo de
projeto e escopo de produto.
24/06/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
2.1.3 ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO E LEIS RELATIVAS À
CATEGORIA DO PRODUTO PROPOSTO.
2.1.4 PROPOSTA DE MATERIAIS E PROCESSOS DE
PRODUTIVOS
a. Pesquisa de materiais e processos produtivos adequados
às funcionalidades, uso, estética e simbolismo pretendidos no
produto proposto contendo:
- Descrição das características dos materiais, seus
benefícios e eventuais debilidades; Justificativa da proposição
do material;
- Descrição das características dos processo produtivos,
seus benefícios e eventuais debilidades; Justificativa da
proposição do processo produtivo;

7

01/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
Entrega 1: dos tópicos 2 a 2.1.3
2.1.5 PESQUISA DE TENDÊNCIAS: Análise das tendências
de mercado, produtivas, de estilo e de consumo de produtos
da mesma categoria do produto proposto;
2.1.6 DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE ESTILO E
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SIMBÓLICAS: Análise das características estético funcionais e
simbólico funcionais do produto, contemplando:
a. Proposta de linha estética a ser utilizada no
produto, por meio da pesquisa de produtos ou sistema de
produtos que possuam: figura do produto (forma estética
global do produto), elementos configurativos (forma das
estruturas que compõem o produto).
b. Cores e superfícies do produto: cor e natureza da
superfície do produto e de seus elementos (associado aos
materiais) que se relaciona simbolicamente com o usuário.
c. Expressão do produto: emoção que o produto
transmitirá ao espectador (usuário). Relaciona-se com as
definições de público-alvo.
2.1.7 PAINÉIS SEMÂNTICOS
a. Painel de público-alvo: a partir da análise do
público-alvo;
b. Painél de expressão do produto: formas contidas
em elementos naturais, objetos e produtos diversos
que tornem clara a expressão do produto a ser
transmitida aos seus usuários;
c. Painel de tema visual: a partir da definição das
características de estilo e simbolismo.
2.1.8 DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE PROJETO
a. Requisitos: requisitos do cliente (usuários diretos,
indiretos e/ou,organizações) Requisitos do produto e
Especificações meta;
b. classificar os requisitos: obrigatórios; opcionais;
desejáveis;
c. classificar os requisitos no que diz respeito: suas
funções práticas, funções estéticas e funções
simbólicas.
8

08/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

9

A2 – Informações de projeto
15/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
3. PROJETO CONCEITUAL
3.1 DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DO PRODUTO:
Desenvolvimento da árvore funcional do produto proposto;
Estabelecer a função principal e as funções básicas e
secundárias do produto de acordo com os Requisitos e o
Briefing do projeto.
3.1.1 DESENVOLVIMENTO DE PRINCÍPIOS FUNCIONAIS,
contemplando:
a. Desenvolvimento de conceitos - por meio de
sketches, renderings, modelos volumétricos - de princípios de
solução para as funções do produto;
b. Matriz morfológica: Agrupar os princípios de
solução dentro de uma Matriz morfológica para selecionar
diferentes princípios de solução.

10

22/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
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11

3.1.2 CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO: Desenvolvimento de
conceitos da configuração do produto (sua forma global e
elementos configurativos) de acordo com as Definições de
características estéticos e simbólicos previamente
estabelecidos. Execução por meio de sketches, renderings e
modelos volumétricos e com o auxílios dos painéis
semânticos).
OBS: Utilização de pelo menos 2 métodos de criatividade
como:Brainstorming, 635, MESCRAI, Biônica, Sinética, entre
outros.
29/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

12

- Entrega 2: dos tópicos 3.1 a 3.1.2
3.1.3 SELEÇÃO DO CONCEITO
Desenvolvimento de:
a. Matriz de seleção do conceitos mais adequados aos
requisitos de projeto e ao briefing;
b. Matriz de decisão do conceito final.
05/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

13

A3 – Geração de alternativas
12/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

14

4. PROJETO DETALHADO
4.1 DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS E PROCESSOS
PRODUTIVOS: Definição final dos materiais e processos
produtivos e serem utilizados na fabricação do
produto/sistema de produtos e de seus elementos
configurativos.
4.2 ESTUDO LOGÍSTICO: Estudo dos fornecedores,
distribuição, comercialização e ciclo de vida do produto final.
4.3 MODELAMENTO VIRTUAL CAD: Modelagem virtual em
software do produto final a partir do conceito final otimizado.
4.3.1 DETALHAMENTO TÉCNICO:
a. Desenho técnico do produto final;
b. Ficha técnica do produto final, contendo:
- Nome do produto;
- Descrição completa do produto e de seus elementos
configurativos quanto ao seus: Aspectos funcionais; Aspectos
dimensionais; Materiais; Processos de fabricação/montagem
19/08/21 Aula assíncrona

15

Entrega 3: dos tópicos 4 a 4.3.1
4.4 MODELO/PROTÓTIPO FINAL: Modelo tridimensional
baseado no produto final. Deve ter fidelidade ao Modelo virtual
CAD e utilizar os materiais do produto final, ou materiais que
simulem estes, sendo estruturalmente/esteticamente
semelhantes
26/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
4.4 MODELO/PROTÓTIPO FINAL: Modelo tridimensional
baseado no produto final. Deve ter fidelidade ao Modelo virtual
CAD e utilizar os materiais do produto final, ou materiais que
simulem estes, sendo estruturalmente/esteticamente

48

16

semelhantes
02/09/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

EXAME

A4 – Prototipagem/ A5 – Dossiê
06/09/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

49

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina:
Curso
Professor
Professor
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários (Atividades
Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/
equipamentos/ softwares
necessários

Projeto de Graduação em Design Industrial I
Bacharelado em Design Industrial
Célio Teodorico dos
Contato: celio.teodorico@gmail.com
Santos
David Omar Núñez Diban Contato: omar@udesc.br
Estágio docência PPGDESIGN
Contato --------Fase
Turma
7a
DI
Moodle
Atividades Síncronas (h/a) Atividades Assíncronas
(h/a)
36
20
13:30h

N. Vagas
20
Atividades Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
16

Metodologia da Pesquisa e Estatística
Livre
Telefone móvel com câmera fotográfica, conexão a Internet, computador, mesa
de trabalho, instrumentos de desenho técnico e facilidades para a execução de
ao de modelos/protótipos.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Orientação e avaliação da capacidade projetual com aplicação dos conteúdos de modo contextualizado.
Estabelecimento de conexão entre a teoria abordada em um projeto de pesquisa e a prática projetual, uma
relação ativa entre o aluno e o objeto de conhecimento. Métodos e técnicas de pesquisa e desenvolvimento
aplicadas ao Design Industrial. Representação técnica e documentação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Orientar as etapas metodológicas do projeto de modo a estabelecer vínculo entre a prática de projeto e a
atividade de pesquisa acadêmica elaborada individualmente pelos alunos.
Auxiliar no desempenho das atividades e no desenvolvimento do tema projetual.
Expor temáticas emergentes do design (academia, percepções atuais do design e atuação profissional).
Buscar uma compreensão de cenário baseada na experiência de utilização do usuário e semântica do
produto, observando a solução de design e sua adequação contextual.
Demonstrar o papel do design e sua utilização em projetos de alcance social.
Ia UNIDADE – Desenvolvimento temático. Abordagem da oportunidade de projeto.
IIa UNIDADE – Coleta e análise dos dados relacionados ao contexto da oportunidade e do produto.
IIIa UNIDADE – Elaboração das especificações do projeto (design briefing).
IVa UNIDADE – Desenvolvimento do projeto conceitual.
Va UNIDADE – Desenvolvimento tridimensional do produto.
VIa UNIDADE – Desenvolvimento do detalhamento do produto.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
As avaliações serão efetuadas durante os processos metodológicos de acordo com os seguintes critérios:
• Capacidade criativa na solução do projeto;
• Mock-ups e renderings;
• Modelo virtual;
• Viabilidade produtiva e documentação técnica;
• Modelo físico ou protótipo;
• Resultado dos testes do projeto (modelo físico).
• Apresentação;
• Modelo - protótipo;
• Dossiê;
• Projeto.
Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADE
1
2
3
4
5

DATA
17/05
24/05
31/05

6
7
8
9
10
11

14/06
21/06
28/06
05/07

12
13
14
15
16
17

19/07
26/07
02/08
09/08

18
EXAME

23/08
31/08

07/06

12/07

16/08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Informacional.
(Unidades I II e III do Plano de Ensino) (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: Apresentação do Projeto Coceitual.
(Unidades IV e V do Plano de Ensino) (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Detalhado
(Unidade VI do Plano de Ensino) (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
13COMPDG1
(Código disciplina)

Computação Gráfica em Design Gráfico I
(Nome disciplina)

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

Filipe Aguiar Cargnin

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
Turma
3ª
BDG16-3
Moodle
Atividade Atividades
Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncronas (no retorno presencial)
Síncronas (h/a)
(h/a)
34
38
8h20 - 11h50

72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato
filipe.cargnin@udesc.br
N. Vagas
40

Nenhum
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador,
pacote Adobe

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Introdução à computação gráfica. Possibilidades de aplicação da computação no design.
Design assistido por computador. Desenvolvimento de construções bidimensionais.
Produção e edição de imagens. Saídas para produção gráfica. Esta disciplina terá até 20% da
sua carga horária oferecida na modalidade à distância.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Utilizar o potencial da computação gráfica para o desenvolvimento de peças de
comunicação visual, no contexto do design gráfico.
Objetivos específicos:
- Conhecer os principais conceitos e técnicas envolvidos na criação de imagens
rasterizadas e vetoriais;
- Praticar a utilização das ferramentas apresentadas, no contexto específico do design
gráfico.
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Conteúdo programático:
UNIDADE I – Introdução à computação gráfica
- Conceitos básicos de computação gráfica.
UNIDADE II – Adobe Photoshop (imagens rasterizadas)
- Introdução ao programa;
- Interface e navegação;
- Criar e configurar documentos;
- Camadas e pranchetas;
- Transformações;
- Transparência e opções de mesclagem;
- Ferramentas de pintura;
- Cores e degradês;
- Ferramentas de desenho;
- Criar e editar texto;
- Camadas de ajuste;
- Ferramentas de retoque, foco e exposição;
- Seleção e máscaras;
- Filtros;
- Objetos inteligentes;
- Exportar o arquivo.
UNIDADE III – Adobe Illustrator (imagens vetoriais)
- Introdução ao programa;
- Interface e navegação;
- Criar e configurar documentos;
- Camadas e pranchetas;
- Criar e editar formas;
- Combinar formas;
- Traçado;
- Cores e gradientes;
- Transparência e modos de mesclagem;
- Criar e editar texto;
- Desenho à mão livre;
- Organizar, alinhar e distribuir objetos;
- Grades e guias;
- Padrões;
- Símbolos;
- Edição avançada de formas e caminhos;
- Efeitos;
- Aparência;
- Estilos de gráficos;
- Inserir imagens;
- Exportar o arquivo
Procedimentos e critérios de avaliação
Atividades práticas (individual) – peso 60%
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Experimentação das principais ferramentas para o desenvolvimento de peças de
comunicação visual.
- Realização das atividades, de acordo com as orientações fornecidas;
- Qualidade da execução;
- Autonomia e iniciativa de buscar soluções para os problemas encontrados;
- Pontualidade na entrega;
- Criatividade.
Mini projeto (cartazes de filme) – peso 40%
Escolher um filme e fazer o redesign de seu cartaz.
- Realização das etapas, de acordo com as orientações fornecidas;
- Qualidade da execução;
- Adequação técnica;
- Complexidade e criatividade;
- Pontualidade na entrega.
Bibliografia virtual
Bibliografia virtual básica:
ADOBE. Guia do Usuário do Illustrator. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/illustrator/user-guide.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
ADOBE. Guia do Usuário do Photoshop. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/photoshop/user-guide.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
ALVES, W. Adobe Illustrator CC: descobrindo e conquistando. São Paulo: Érica, 2014.
FAULKNER, A. Adobe Photoshop CC 2015: guia de treinamento oficial Porto Alegre:
Bookman, 2016.
Bibliografia virtual complementar:
ADOBE. Tutoriais do Illustrator. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/illustrator/tutorials.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
ADOBE. Tutoriais do Photoshop. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/photoshop/tutorials.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
FRIGERI, S. Computação gráfica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (Disponível no aplicativo Minha
Biblioteca.)
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
20/05

2

27/05

3

10/06

4

17/06

ATIVIDADES
Atividade síncrona (4h). Apresentação e discussão do plano de
ensino. Conceitos básicos de computação gráfica.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop:
introdução ao programa; interface e navegação; criar e configurar
documentos; camadas e pranchetas; transformações; transparência
e opções de mesclagem. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop:
ferramentas de pintura; cores e degradês; ferramentas de desenho;
criar e editar texto. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop:
camadas de ajuste; ferramentas de retoque, foco e exposição.
Atividade prática.
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5

24/06

6

01/07

7

08/07

8

15/07

9

22/07

10

29/07

11

05/08

12

12/08

13

19/08

14

26/08

15

02/09

EXAME

06/09

Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop: seleção
e máscaras; filtros; objetos inteligentes; exportar arquivos. Atividade
prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
rasterizada): apresentação da proposta e organização das duplas.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
rasterizada): desenvolvimento.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
rasterizada): desenvolvimento.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator:
introdução ao programa; interface e navegação; criar e configurar
documentos; camadas e pranchetas; criar e editar formas; combinar
formas. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator: traçado;
cores e gradientes; transparência e modos de mesclagem; criar e
editar texto. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator: desenho
à mão livre; organizar, alinhar e distribuir objetos; grades e guias;
padrões; símbolos. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator: edição
avançada de formas e caminhos; efeitos; aparência; estilos de
gráficos; inserir imagens; exportar o arquivo. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
vetorial): desenvolvimento.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
vetorial): desenvolvimento.
Atividade síncrona (4h). Apresentação do mini projeto e fechamento
da disciplina.

Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
11DESGE

Desenho Geométrico

Curso

Design Gráfico

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Vaga ainda em aberto

Monitor (a)
Teórico/Prática
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

1ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*13:30 às 15:00 (síncrono)
15:20 às 17:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador, acesso à internet,
lápis, papel, compasso e par de
esquadros (esse para uso em
exercícios específicos)

Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Solução de problemas geométricos. Instrumentos e princípios do
desenho. Representação de figuras planas. Exatidão na solução de
problemas de geometria plana pelo uso de régua e compasso.
Objetivo Geral:
Propiciar ao aluno conhecimentos dos fundamentos geométricos, visando
capacitá-lo a resolver problemas gerados por necessidades de
representação de soluções gráficas em questões de design.
Objetivos Específicos:
(i)
Revisar conceitos primitivos, definições e propriedades
geométricas
elementares
aplicando-as
nas
construções
fundamentais. Construir e dividir ângulos.
(ii)
Identificar e aplicar propriedades de figuras geométricas
planas na construção de composições geométricas.
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(iii)

(iv)
(v)

Identificar e aplicar propriedades da circunferência e do
círculo na resolução de problemas gráficos de concordância.
Aplicar regras de inscrição e circunscrição na construção de
polígonos regulares.
Resolver problemas geométricos com precisão e clareza
aplicando os conceitos e propriedades geométricas e com uso
de régua e compasso.
Dar condição ao aluno de avaliar as formas e composições com
base nos princípios do desenho geométrico;
Proporcionar ao aluno a construção de um repertório de imagens
em design.

Procedimentos e critérios de Avaliação

A nota final da disciplina será composta por:
(i)
Prova 01 (peso 30%)
(ii) Prova 02 (peso 35%)
(iii) Prova 03 (peso 35%)

Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quanto houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
Básica
MARCO, Carlos. Curso de Desenho, livro 1: construções fundamentais.
[S.I]: e. do Autor, 1964. 92p. (Enc.)
MARCHESI JÚNIOR, Isaias. Curso de desenho geométrico: livro do
professor. São Paulo: Ática, 1991. 2v. ISBN (Broch.)
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. 3. Ed. Rio de Janeiro:
Ao Livro Técnico, 1967. 332 p. ; ISBN (Broch.)
Complementar
BRAGA, Theodoro. Desenho Linear Geométrico. 13ª Ed. São Paulo: Cone,
19XX.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Aula 01 – 18/05 (13:30 às 17:00): Apresentação da Disciplina + Conceitos
Iniciais
Aula 02 – 25/05 (13:30 às 17:00): Lugares Geométricos 01
Aula 03 – 01/06 (13:30 às 17:00): Lugares Geométricos 02
Aula 04 – 08/06 (13:30 às 17:00): Lugares Geométricos 03 + Divisão de
Segmentos
Aula 05 – 15/06 (13:30 às 17:00): Prova 01
Aula 06 – 22/06 (13:30 às 17:00 Ângulos
Aula 07 – 29/06 (13:30 às 17:00): Triângulos
Aula 08 – 06/07 (13:30 às 17:00): Quadriláteros
Aula 09 – 13/07 (13:30 às 17:00): Circunferência
Aula 10 – 20/07 (13:30 às 17:00): Prova 02
Aula 11 – 27/07 (13:30 às 17:00): Polígonos
Aula 12 – 03/08 (13:30 às 17:00): Tangência
Aula 13 – 10/08 (13:30 às 17:00): Concordância
Aula 14 – 17/08 (13:30 às 17:00): Proporção Áurea
Aula 15 – 24/08 (13:30 às 17:00): Prova 03
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDG16-5)
Código disciplina

(Design de Ambientes)
Nome disciplina

Curso

Design Gráfico

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Não se aplica

Monitor (a)
Teórico/Prática
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

5ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*08:30 às 10:00 (síncrono)
10:20 às 12:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador e acesso à internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Aspectos projetuais aplicados ao espaço. Elementos
arquitetônicos, projetos de iluminação e acústica.
Princípios da luz e do som. Iluminação cênica e
aplicações práticas em ambientes comerciais e públicos.
Ponto de venda (PDV) e ambientação. Projetos integrados e
design de experiência.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

Objetivo Geral:
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Desenvolver
junto
aos
alunos
a
visualização
da
potencialidade de interação entre design gráfico e
arquitetura.
Objetivos Específicos:

(i)
Trabalhar aspectos sensoriais da experimentação espacial;
(ii) Conhecer a linguagem de representação em arquitetura;
(iii) Conhecer os principais conceitos em arquitetura de interiores
(iluminação, acústica e materiais);
(iv) Conhecer os principais conceitos em ambientes comerciais
contemporâneos;

Procedimentos e critérios de Avaliação

A nota final da disciplina será composta por:
(i) AV01 [30%]
Proposição de uma “parede instagramável”
(ii) AV02 [70%]
AV02a até a AV02j (pesos iguais entre elas)
Para mais informações ver edital com critérios e
requisitos de avaliação.
Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quanto houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
BRANDSTON, Howard M.. Aprender a ver. A essência do design de
iluminação. São Paulo, De Maio Comunicação e Editora, 2010.
CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Barcelona, Gustavo Gili, 2017.
DAMATTA, R. A Casa Sem a Rua. Estadão, São Paulo, 03 junho 2020.
DEBORD, G. Sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto,
2000.
FERRARA, Lucrecia D´Alessio. Olhar periférico: informação,
linguagem, percepção ambiental. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 1993.
FOUCAULT, Michel. De espaços outros. Estudos Avançados, 2013b,
vol.27, n.79, pp. 113-122.
GURGEL, Miriam. Projetando Espaços - Design de Interiores. São
Paulo: SENAC, 2013.
HAN, Byung-Chul. A sociedade da transparência. Rio de Janeiro:
Editora Vozes, 2015.
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e
valores do meio ambiente. Londrina: Eduel, 2012.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
ATIVIDADES

Aula 01 – (17/05) Considerações Iniciais + Espaço Fílmico
(como protagonista)
Aula 02 – (24/05) Espaço Sinestésico [Os Olhos da Pele] +
Lançamento da AV01
Aula 03 – (31/05) Espaço Pandêmico + Planejamento AV01
Aula 04 – (07/06) Espaço Instagramável + [Lucrecia Ferrara + Guy
Debord + Byung-Chul Han] + Planejamento AV01
Aula 05 – (14/06) Entrega e Apresentação da AV01
Aula 06 – (21/06) Leitura de Projetos + Linguagem
Arquitetônica em Design Gráfico + Levantamento + AV02a
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Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(28/06)
(05/07)
(12/07)
(19/07)
(26/07)
(02/08)
(09/08)
(16/08)
(23/08)
(30/08)

Arquitetura de Interiores + AV02b
Paleta de Materiais + AV02c
Projeto Luminotécnico + AV02d
Flagship Store + AV02e
Retail Design + AV02f
Vitrinismo + AV02g
Ponto de Venda + AV02h
Fachada + AV02i
Design Ambiental + AV02j
ENTREGA e APRESENTAÇÃO DAS AV02

*Alterações nos temas das aulas podem ocorrer ao longo do semestre, as
quais serão previamente acordadas com os estudantes.

EXAME (06/09) Entrega da atividades relativa ao exame final
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: BDG 16-3

Ergonomia Aplicada ao Design Gráfico I

Curso
Professor (a)

DESIGN GRÁFICO
Giselle Schmidt Alves Díaz Merino
(48) 999151003
gisellemerino@gmail.com
Fase 3a
Turma DG
N. Vagas
Obrigatória
Plataforma Moodle - BBB (Big Blue Button)
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a) Presencial (h/a)
(no retorno

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72hs

presencial)

42hs

30hs

Sextas-feiras as 8:20hs

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador e/ou celular + internet
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

EMENTA
Abordagem ergonômica de sistemas. Investigação ergonômica. O organismo humano, biomecânica e
antropometria. Fatores influentes do trabalho. O entorno humano. Elementos de controle e
informação. Ergonomia do produto, do projeto, nos serviços e no cotidiano. Ergonomia cognitiva.

OBJETIVOS
GERAL
Conhecer e dominar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas para aplicação da Ergonomia física
e cognitiva no desenvolvimento de produtos gráfico-visuais.
ESPECÍFICOS
• Estudar e analisar os conceitos fundamentais e do histórico da Ergonomia;
• Conhecer os aspectos biomecânicos, antropométricos, fisiológicos e cognitivos aplicados ao
design de produtos gráfico-visuais;
• Aplicar os métodos e técnicas de projeto ergonômico de produtos gráfico -visuais.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA ERGONOMIA
• Conceitos
• Histórico
• Abordagens e domínios de especialização (fisica, cognitiva e organizacional)
• Design & Ergonomia
UNIDADE II – ORGANISMO HUMANO
• Fisiologia e capacidades do ser humano (sensorial, cognitiva e motora)
• Antropometria
• Biomecânica
UNIDADE III – ERGONOMIA APLICADA
• Projeto Ergonômico
• Design Universal & Design Inclusivo
• Enfoque no tema da disciplina de pratica de projeto (embalagem/ sinalização)
UNIDADE IV – CONTEXTO/ AMBIENTE
• Fatores ambientais (ruído, temperatura, iluminação, etc) e equipamentos de medição
• Elementos de controle e informação (legibilidade, sinalização, dispositivos, etc)
• Posto de Trabalho e Análise Ergonômica do Trabalho
• Avaliação ergonômica de produtos gráfico-visuais.

PROCEDIMENTOS
A metodologia se apoiará na apresentação de conteúdos básicos, por meio de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais, leituras individuais, atividades práticas dirigidas e debates.
O período de AULAS REMOTAS (devido a Pandemia COVID-19) acontecerá via plataforma Moodle, por
meio do BBB (Big Blue Button) de forma preferencialmente síncrona no dia e horário da disciplina e
complementado por momentos assíncronos.

MATERIAL DE APOIO
Todo o material da disciplina desde plano de ensino, textos, slides referentes aos conteúdos
abordados em sala de aula, estarão disponíveis na plataforma Moodle: www.moodle.udesc.br

AVALIAÇÃO
AV1 – Atividade Avaliativa (seminário)
AV2 – Atividade Avaliativa (seminário teoria- prática)
AV3 – Atividade Avaliativa (trabalho Ergonomia aplicada AET)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Clareza, organização, cumprimento dos itens exigidos seguindo orientações dadas pela professora via
moodle; conexão do conteúdo com a prática.
*Obs: as avaliações possuem o mesmo peso (1).
A média final (MF)se dará pela soma das atividades avaliativas (AV) divididas por 3 (número de
atividades)
AV1 + AV2+ AV3/3 = MF
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BIBLIOGRAFIA:
Bibliografia Virtual
Definição Internacional de Ergonomia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656701/mod_resource/content/1/definicao_internation
al_ergonomia.pdf
Boa ergonomia, boa economia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656702/mod_resource/content/1/boa_ergonomia_boa_
economia.pdf
Desenho Universal: um conceito para todos.
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/876821/mod_resource/content/2/universal_web-1.pdf
MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz. GODP - Guia de orientação para Desenvolvimento de Projetos:
Uma metodologia de Design Centrado no Usuário. Florianópolis: Ngd/Ufsc, 2016. Disponível em:
‹www.ngd.ufsc.br› Acesso em: 31/03/2021.
Bibliografia Básica
CYBIS, Walter Otto; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade:
conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2010
BASTIEN, C. & SCAPIN, D. Human factors criteria, principles, and recommendations for HCI:
methodological and standardization issues. (Internal Repport). INRIA. 1993.
GRANDJEAN, Ettiene. Manual da Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. São Paulo: Artmed Bookman, 2004.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
MORAES, Anamaria; MONT’ALVÃO, Cláudia. Ergonomia – Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: A.
de Moraes, 2003.
TILLEY, Alvin R. As medidas do homem e da mulher. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto
Alegre: Bookman, 2005.

Biliografia Complementar
BRYANT, Diane Pedrotty; BRYANT, Brian R. Assistive technology for people with disabilities. Boston:
Allyn and Bacon, c2003.
JORDAN, Patrick W. An introduction to usability. London: Taylor & Francis, c1998.
LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. Universal principles of design: 100 ways to enhance
usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach
through design. Beverly: Rockport, c2003.
PANERO, J; ZELNIK, M. Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. 3a. ed. Barcelona: G.Gili,
2006.
PHEASANT, Stephen. Bodyspace – anthropometry, ergonomics and the design of works. London:
Taylor & Francis, 1998.
ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação: além da interação humanocomputador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
RUBIN, Jeffrey; CHISNELL, Dana. Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct
effective tests. 2. ed. Indianapolis, IN: Wiley, c2008.
TULLIS, Tom; ALBERT, Bill. Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting
usability metrics. Boston, MA: Morgan Kaufmann, c2008.
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CRONOGRAMA
*Aulas Síncronas – plataforma Moodle – BBB (Big Blue Button) no horário da disciplina
SEMANA

ATIVIDADES

1

Apresentação do plano de ensino e panorama geral sobre
Ergonomia.
Experimentação com produtos + Capacidades do Ser
Humano
Conceito; histórico, abordagem; domínios de
especialização
Domínios de Especialização e Tipos de Ergonomia
Fisiologia e capacidades do ser humano
AV 1: Atividade Avaliativa
Antropometria
Biomecânica
Revisão dos conteúdos & Projeto Ergonômico
Design Universal
Design Inclusivo
AV2: Atividade Avaliativa
Fatores Ambientais; equipamentos de medição; Elementos
de controle e informação
Posto de Trabalho e Análise Ergonômica do Trabalho
Análise Ergonômica do Trabalho + início AV3
AV3 – Desenvolvimento
AV3 – Apresentação
AV3 – Apresentação e Fechamento disciplina

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

Aula Síncrona
Sextas-feiras
as 8:20hs
2h/a

Assíncrona

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a
2h/a
4h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
4h/a
2h/a

2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a

2h/a
2h/a
4h/a
4h/a

2h/a
2h/a
4h/a
-

2h/a

Total 18 semanas = 72h/a
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
Ficha Cadastral: Disciplina Fotografia II –Foto 2 DG
Curso: Bacharelado em Design Gráfico
Professor: Claudio S P Brandão
Contato: brandaofotografias@gmail.com
Disciplina obrigatória
Pré requisito: Fotografia I
Fase: 5º DG
Carga horária: 72 h/a (na ementa), 60 h/a (pandemia)
Aulas síncronas: 30 h/a (média)
Materiais necessários: Câmera fotográfica ou telefone com câmera. Computador básico.
Horário: matutino 8:20h, vespertino 13:30h (pode ser adaptado de acordo com a turma).
Plano de ensino:
Ementa: Estudo da fotografia objetivando o preparo do aluno para o domínio das habilidades de
manipulação de equipamentos, produção e registro de imagens. A fotografia e o design.
Objetivos: Conhecer os códigos da fotografia com ênfase na documentação e representação
social moderna.
Metodologia: Aulas expositivas, tarefas na plataforma Moodle, uso de câmera fone, uso de
vídeos e apresentações de portfólios.
Bibliografia:
Abril Cultural.Fotografia Manual Completo de Arte e Técnica.Adaptação de The Life Library of
Photography. São Paulo: Abril ed.,1981.
AMAR, Pierre-Jean. História da Fotografia. Lisboa: Edições 70 ed., 2001.
KUBRUSLY, Claudio. O que é fotografia. São Paulo, Brasiliense, 1983.
STIEGLITZ, Alfred. Camera work: the complete photographs 1903-1917. Hong Kong:
Taschen,.
MASCARO, Cristiano; KATZ, Renina. Cidades reveladas. São Paulo: BEI, 2006. 189p.
SPITZING, Günter. Criatividade em fotografia: o que? como? onde? . Rio de Janeiro:
Tecnoprint, c.
SONTAG, Susan,. Ensaios sobre a fotografia. 2a ed. Rio de Janeiro: Arbor, 1983. 198p.
TURNER, P. History of Photography. Middlesex, England:
Hamlyn Publishing. 1987. 224p.
CRARY, J. Técnicas do observador, Visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2012. 166p.
TRIGO, L. A grande feira. Uma reação ao vale-tudo na arte contemporânea. 2º ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 239p.
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BERGER, J. Modos de Ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, 164p.
TOSCANI, O. A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996,
187p.
SHORT, M. Contexto e Narrativa em Fotografia. São Paulo: Gustavo Gili, 2013, 175p.
WEBB, J. O Design da Fotografia. São Paulo: Gustavo Gili, 2014, 183p.
TURNER, Peter. History of Photogrphy, Middesex, Hamlym Pu, 1987.
BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre fotografia, São Paulo, Brasiliense, 1984.
KOSSOY, Boris. Fotografia e história, São Paulo, Ateliê Editorial, 2001.
______________Realidades e ficções na trama fotográfica, São Paulo, Ateliê Editorial, 2000.
______________Os tempos da fotografia, São Paulo, Ateliê Editorial, 2007.
HOCKENEY, David. O conhecimento Secreto. São Paulo, Cosac e Naif, 2001.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BDG16-7_17DEDEG
Código disciplina

GESTÃO DO DESIGN GRÁFICO
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design – Design Gráfico

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

André Kaercher
Fase
Turma
7
Moodle e Discord
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

72

Contato
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

30
42
Segundas-feiras 8:20 – 10:00

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador, internet
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Particularidades do gerenciamento das atividades de Design Gráfico. Legislação, normas e
organismos vinculados ao Design Gráfico. Proteção legal de projetos. Práticas profissionais.
Interação mercadológica do Design Gráfico (designer - indústria - consumidor - sociedade).
Perspectivas de futuro.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Compreender os diferentes papéis do Design Gráfico no mercado, entendendo suas
possibilidades e limitações. Conhecer conceitos e processos sobre os diferentes níveis de
gestão do Design. Expor e exercitar noções de Gestão do Design para profissionais
independentes, pequenos estúdios. Conhecer leis, tabelas, modelos de contrato, sendo
capaz de montar os seus próprios documentos. Saber identificar atividades que envolvem
Design em diferentes empresas.
UNIDADE I – Gestão de uma empresa de design Modelo de negócio: Definir objetivos de
carreira, Diferença design autoral e design a serviço, Atividade “área de atuação”,
Conceituação, Visão, missão e valores, público, Canvas, Matriz SWOT, Definir os princípios,
Benchmark, entre outras ferramentas para se definir um modelo de empresa. UNIDADE II –
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Administração de projetos de design: As fases do projeto de Design Gráfico. A complexidade
do projeto de Design Gráfico. Noções básicas sobre orçamento para projetos de Design
Gráfico. Exercícios de orçamentação. Leis, normas e organismos. Proteção legal de projetos.
Práticas profissionais. Contratos e tabelas. Variáveis de projeto. UNIDADE III – Valorização e
Apresentação de Projetos: Apresentação ao Cliente: valorização do projeto, processo,
metodologia, dados, validação, testes de usuário. UNIDADE IV – Gestão do Design como
transformador: Design Thinking como metodologia criativa de solução de problemas (IDEO).
Pegar um certo problema, e chegar a uma solução de design. Desenvolver um novo produto
fictício, que resolva algum problema, baseado em necessidades, oportunidades, através do
processo do design.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Uma apresentação para cada Unidade (por grupos), contendo entrega de arquivo digital da
apresentação e apresentação oral online.
Critérios:
Avaliação 1 – UNI 01 Apresentação Modelo de Negócio • Clareza e objetividade dos tópicos
30%. Avaliação 2 – UNI 02 Apresentação das planilhas de precificação e processos •
Facilidade e eficiência dos processos e ferramentas • Profundidade do orçamento de
produção. 30%. Avaliação 3 – UNI 03 Apresentação de um projeto • Desenvoltura na
apresentação • Clareza dos objetivos, necessidades, e solução • Qualidade da apresentação
(visual) 20%. Avaliação 4 – UNI 04 Apresentar o Produto e a Solução • Criatividade nas
soluções • Originalidade • Profundidade. 20%
Bibliografia virtual
BORJA DE MOZOTA, Brigitte; KLÖPSCH, Cássia; COSTA, Filipe Campelo Xavier da. Gestão do
design: usando o design para construir valor de marca e inovação corporativa. Porto Alegre:
Bookman, 2011 CAMEIRA, Sandra Ribeiro. Branding + design: a estratégia na criação de
identidades de marca. São Paulo: Editora Senac, 2016. CPD. Manual de Gestão do Design.
Porto: Centro Português de Design, 1997. MARTINS, Rosane Fonseca de Freitas. A gestão de
design como estratégia organizacional: um modelo de integração do design em
organizações. Tese de Doutorado - Engenharia de Produção da UFSC. Florianópolis, 2004.
(Fonte:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/87100/208973.pdf?sequence=1)
STRUNCK, Gilberto. Viver de Design. Rio de Janeiro: Editora 2AB, 2001.
BAXTER, Mike. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos
produtos.Trad. ITIRO Iida. São Paulo: Ed. Edgard Blücher. 1 ed., 1998. DORNELAS, J.C.A.
Empreendedorismo, transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: Editora Campus.
2001. GASNIER, D. Guia Prático para gerenciamento de Projetos. IMAN.... GIMENO, José
Maria Ibáñez. La gestión Del diseño en la empresa. Madri:McGraw-hill, 2000. KELLEY, T. A
Arte da Inovação, São Paulo: Editora Futura. 2001. MAGALHÃES, Cláudio. Design Estratégico:
integração e ação do Design Industrial dentro das empresas. SENAI/DN - SENAI/CETIQT CNPq - IBIPTI - PADCT - TIB. 1997. ADG Brasil Associação dos Designers Gráficos, 2003.
SANTOS, F, A dos. O Design como Diferencial Competitivo. Itajaí: Editora Univale,. 2000.
WOLF, Brigitte. O Design Management: como fator de sucesso. ABIPTI - SEBRAE - CNPq FIESC/IEL. Campina Grande/PB - Florianópolis/SC. 1998.
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CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA
1
2

DATA
17/05
24/05

3
4

31/05
07/06

5

14/06

6
7

21/06
28/06

8
9

05/07
12/07

10
11
12

19/07
26/07
02/08

13

09/08

14
15
16

16/08
23/08
30/08

17

06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Apresentação do Plano de Ensino.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Objetivos de carreira, Jornada do herói,
diferencial semântico
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Mapa mental, formação dos grupos
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Modelo de Negócio: Conceituação,
Missão, Visão, Valores
Aula síncrona (8:20 – 10:00) AVA 01: Canvas, SWOT, orientações
aos grupos
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Benchmarking: matriz de concorrentes.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) AV 01: Apresentação Modelo de
Negócio
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Processos (controle da criação)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Precificação e orçamentos: criação e
execução
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Contratos, leis, proteção
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Visita/palestra
Aula síncrona (8:20 – 10:00) AV 02: Apresentação das planilhas de
precificação e processos
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Valorização do projeto (processos,
métodos, dados, validação, testes)
Apresentação e apresentador: venda do projeto
Aula síncrona (8:20 – 11:50) AV 03: Apresentação de um projeto
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Pegar um certo problema, e chegar a
uma solução (produto) de design. Desenvolver uma solução que
resolva algum problema, baseado em necessidades, oportunidades,
através do processo do design.
Aula síncrona (8:20 – 11:50) AV 04: Apresentação e finalização da
disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(11INTROG)
Código disciplina

(INTRODUÇÃO AO DESIGN GRÁFICO)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

Maurício Elias Dick

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

–
Fase
1ª
Moodle
Atividades
Síncronas
(h/a)

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma
BDG16-1
Atividades
Assíncronas
(h/a)

44
8h20 – 11h50

28

Contato
mauricio.dick@udesc.
br
–
N. Vagas
22
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
–

–
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material
de desenho (papéis, lápis, borracha),
computador, scanner ou câmera fotográfica ou
smartphone com câmera.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Abordagem dos elementos e áreas de conhecimento que fundamentam o design. A
extensão do termo estética - autonomia e função do design. Conceitos, teorias e
ferramentas de produção do design gráfico. Bases projetuais. Interfaces do design.
Habilitações e campos de atuação. Perspectivas para uma crítica do design. Código
de ética da profissão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Estudar a área de formação do Design Gráfico e seus campos de atuação
profissional, bem como as bases teóricas e metodológicas que fundamentam a
atuação do designer.
Objetivos específicos:
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·
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Compreender a importância das diversas disciplinas que compõem um curso
de Design e os limites do campo profissional;
Examinar o desenvolvimento, a autonomia e a função do design através de
sua evolução conceitual, tecnológica, metodológica e mercadológica;
Conhecer as bases projetuais e metodológicas, além das interfaces
(especificidades) do design e seus conceitos, teorias e ferramentas de
produção.

Conteúdo programático:
UNIDADE I: FUNDAMENTOS DO DESIGN
•
A grade curricular do curso de Design da UDESC;
•
Evolução histórica e conceitual;
•
Estética, autonomia e função do Design;
•
Áreas de conhecimento que fundamentam o Design;
•
Habilitações e campos de atuação.
UNIDADE II: PRODUÇÃO NO DESIGN GRÁFICO
•
Conceitos, teorias e ferramentas de produção no design gráfico.
UNIDADE III: DESIGN GRÁFICO NA PRÁTICA
•
Bases projetuais;
•
Metodologia e interfaces do design;
•
Código de ética da profissão;
•
Perspectivas para uma crítica no design.
Procedimentos e critérios de avaliação
A1 – Seminário sobre campos de atuação (em duplas) 30%
•
Profundidade da pesquisa e síntese das informações;
•
Clareza da comunicação;
•
Qualidade da apresentação visual.
A2 – Prova escrita (individual) – peso 30%
•
Precisão das respostas e domínio do conteúdo;
•
Capacidade de argumentação;
•
Redação e clareza nas respostas.
A3 – Exercício projetual (em trios) – peso 30%
•
Pertinência dos dados levantados e analisados;
•
Qualidade do painel semântico;
•
Variedade da geração de alternativas;
•
Capacidade de argumentação;
•
Acabamento da entrega.
A4 – Participação e empenho – durante todo o semestre (individual) – peso 10%
•
Realização das atividades propostas.
Bibliografia virtual
E-books e periódicos CAPES com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES
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1

18/05

2

25/05

3
4

01/06
08/06

5

15/06

6
7

22/06
29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16
17
18
EXAME

–
–
–
03/09

Atividade síncrona (4h): Apresentação do plano de ensino.
Grade curricular do curso de Design da UDESC. Tópicos
relacionados à vida acadêmica na universidade e no CEART.
Atividade assíncrona (4h): checklist de onboarding na
universidade.
Atividade síncrona (4h): Definição e evolução do conceito de
Design. Habilitações. Escolha das temáticas e grupos dos
seminários.
Atividade assíncrona (4h): Semana do Calouro.
Atividade síncrona (4h): Funções do design. Orientação
seminários.
Atividade síncrona (4h): Elementos e áreas do conhecimento
que fundamentam o design. Interfaces do Design. Orientação
seminários.
Atividade síncrona (4h): Apresentação dos seminários (A1).
Atividade síncrona (4h): Fundamentos do design gráfico
(conceitos, teorias, ferramentas de produção).
Atividade síncrona (4h): Semântica e simbolismo no design.
Atividade assíncrona (4h): revisão para a prova.
Atividade síncrona (4h): Prova escrita individual (A2).
Atividade assíncrona (4h): resenha texto selecionado.
Atividade síncrona (4h): Metodologia e processo de design
(bases projetuais). Introdução ao exercício projetual.
Atividade assíncrona (4h): Orientação e desenvolvimento do
exercício projetual (levantamento e análise de dados).
Atividade assíncrona (4h): Orientação e desenvolvimento do
exercício projetual (painel semântico e geração de
alternativas).
Atividade assíncrona (4h): Orientação e desenvolvimento do
exercício projetual (finalização).
Atividade síncrona (4h): Apresentação do exercício projetual
(A3).
Atividade síncrona (4h): Código de ética da profissão e
perspectivas para uma crítica no design. Fechamento da
disciplina, avaliação do semestre.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 18/05.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 06/07.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 09/07.
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
11LABDE1 / BDG16-1
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
LABORATÓRIO DE DESENHO 1
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professora

Anelise Zimmermann

Contato

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória

1
Fase
1ª

N. Vagas
20

Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/
softwares necessários

anelise.zimmermann@gmail.com
anelise.zimmermann@udesc.br

Turma
Única Manhã
Moodle, Discord (versão gratuita) e Miro (versão gratuita)
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
28
44
08h20 – 11h50
Não
Livre
Estação de trabalho (mesa, cadeira e luminária), material de
desenho (papéis, lápis, borracha, canetas), câmera fotográfica
(celular) e computador ou celular (para acompanhar a aulas).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação. Estudo de
conceitos, definições, funções e taxonomia do desenho aplicados ao processo projetual
em Design. Estudo e experimentações de materiais, instrumentos, técnicas, processos e
reprodução em desenho. A leitura e análise do desenho e sua relação com o usuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Promover o conhecimento e a experimentação do desenho no design gráfico em suas
diferentes funções, considerando suas variações criativas, formais, técnicas, de materais
e processuais e adequação aos seus objetivos de projeto.
Objetivos específicos:
. Desenvolver a prática do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação
em design;
. Experimentar diferentes usos do desenho inseridos no processo projetual considerando
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o estudo do problema, relação com usuário, relação entre técnica e função,
experimentação de técnicas criativas.
. Estudar a representação pelo desenho de formas, volume, ritmo, superfícies, cores e
figura humana na elaboração de mensagens visuais.
. Desenvolver a prática do desenho de esboços no estudo e registro do processo criativo.
. Observar e experimentar práticas em desenho como atividades interdisciplinares.
Conteúdo programático:
Unidade 1
- Estudo de conceitos, definições, funções e taxonomia do desenho no processo projetual;
- Estudo do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação em design;
- Os usos do sketchbook no estudo e registro do processo criativo;
- Materiais, técnicas e processos em desenho;
- Estudos dos usos do traço, linhas, hachuras, preenchimento e ritmo na elaboração de
mensagens visuais.
Unidade 2 – Estudo da representação de luz, sombra e cores em mensagens visuais.
Unidade 3 - Estudo de representações de espaço e composição em mensagens visuais.
Unidade 4 – Estudos da representação da figura humana e movimento em mensagens
visuais.
Procedimentos e critérios de Avaliação
As atividades deverão ser postadas na plataforma Moodle
Avaliação 1: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 1
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Processo e experimentações;
• Coerência com a proposta e usuários;
• Apresentação gráfica final;
• Memorial descritivo.
Avaliação 2: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 2
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Processo e experimentações;
• Coerência com a proposta e usuários;
• Apresentação gráfica final;
• Memorial descritivo .
Avaliação 3: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 3
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Processo e experimentações;
• Coerência com a proposta e usuários;
• Apresentação gráfica final;
• Memorial descritivo.
Avaliação 4: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 4
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
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•
•
•
•

Processo e experimentações;
Coerência com a proposta e usuários;
Apresentação gráfica final;
Memorial descritivo .

Bibliografia virtual básica: (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
DOYLE, M. E. Desenho a cores. São Paulo: Grupo A, 2002.
WELLS, P.; QUINN, J.; MILLS, Les. Desenho de Animação. São Paulo: Grupo A, 2012.
CURTIS, B. Desenho de observação. São Paulo: Grupo A, 2015.
FERNANDO, P. H. L. Desenho de perspectiva. São Paulo: Grupo A, 2018.
Bibliografia virtual complementar:
LIVROS (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
BROWN, T. Design thinking. São Paulo: Editora Alta Books, 2020.
Catálogo da 5ª Bienal Brasileira de Design Floripa 2015. São Paulo: Blucher, 2015.
CONSOLO, C. (Org.). Anatomia do design. São Paulo: Blucher, 2009.
PURVES, B. Stop-motion. São Paulo: Grupo A, 2017.
RAMOS, G. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual. São Paulo: Grupo
Autêntica, 2011.
VIDEOS (acesso online):
O desenho conectando conhecimentos. Anelise Zimmermann. Londres/Florianópolis, Editora
UDESC. 1 DVD (20 min), MP4, color. Português/Inglês, 2018. Disponível em:
<www.pesquisaemdesenho. com>.
TEXTOS/ARTIGOS (acesso online):
AGUIAR, M. D. de; CAMPOS, V. E. ; COUTINHO, S. G. A imagem na educação infantil: análise gráfica de
ilustrações em livros didáticos infantis de Português do Ensino Fundamental. In: FADEL, L. M.;
SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora Blucher.
Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles>.
TROTTA, T. A ilustração que representa um assunto científico é também científica? In: FADEL, L. M.;
SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora Blucher.
Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles>.
GOSS, J.; NATALI, S.; BATTAIOLA, A. O Personagem nos Jogos e Histórias em Quadrinhos: um
panorama de estudos realizados. In: FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora Blucher.
Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles>.
ZIMMERMANN, Anelise. O ensino do desenho na formação em Design Gráfico: uma abordagem
projetual e interdisciplinar. Tese Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco, 2016. Disponível
em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18681
ZIMMERMANN, Anelise; COUTINHO, Solange Galvão. Do desenho conceitual ao pictórico:
experiências e reflexões no ensino do desenho na formação em design gráfico. In: Fronteiras do
design. [in]formar novos sentidos. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível e:
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/formar-novos-sentidos-1683
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ZIMMERMANN, Anelise; FARTHING, Stephen. Desenhos do desenhar: pesquisa e práticas de Stephen
Farthing. In: Revista Apotheke. V. 6, N. 2. Florianópolis, 2020. Disponível em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/18418/11806

CRONOGRAMA
SEMANA
1

DATA
21/05

2

28/05

3

04/06

4

11/06

5

18/06

6

25/06

7

02/07

8

09/07

9

16/07

10

23/07

11

30/07

12

06/08

13

13/08

14

20/08

15

27/08

16
17
18

01/09

ATIVIDADES
Atividade síncrona. Apresentação da disciplina e plano de ensino.
Atividade coletiva síncrona (2h) e atividade individual assíncrona
(2h). Unidade I
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 1
Atividade individual assíncrona (4h) com a finalização das
atividades da Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2.
Entrega Avaliação 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 2.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Entrega Avaliação 2.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4.
Entrega Avaliação 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h).
Entrega Avaliação 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Atividade coletiva síncrona (2h)
e atividade individual assíncrona (2h). Avaliação final da
disciplina.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 02/07.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 23/07.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 13/08.
Exame

76

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
11LABDE3/ BDG16-3
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
LABORATÓRIO DE DESENHO 3
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professora

Anelise Zimmermann

Contato

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória

Fase
3ª

N. Vagas
20

Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/
softwares necessários

anelise.zimmermann@gmail.com
anelise.zimmermann@udesc.br

Turma
Única Manhã
Moodle, Discord (versão gratuita) e Miro (versão gratuita)
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
30
42
08h20 – 11h50
Laboratório de Desenho 2
Livre
Estação de trabalho (mesa, cadeira e luminária), material de
desenho (papéis, lápis, borracha, canetas, tintas), câmera
fotográfica (celular) e computador.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo do desenho como comunicação, investigação e ação. O desenho de narrativas
visuais aplicado ao design gráfico: o desenho de ilustração. O estudo e a prática do
desenho como processo: estudo do problema, relação com usuário, interpretação,
investigação, criação, storyboard, relação entre técnica e função, finalização e reprodução.
O sketchbook no estudo e registro do processo criativo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Desenvolver a prática e o estudo do processo de desenho aplicado a projetos gráficos de
narrativas visuais incluindo o desenho de personagens, cenários, storyboard, ilustração
aplicada e o desenho para a animação, a partir do estudo dos processos, experimentação
de técnicas e avaliação de adequação aos objetivos de projeto.
Objetivos específicos:
. Desenvolver a prática do desenho como comunicação, investigação e ação em design;
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. Identificar, analisar e experimentar a prática do desenho aplicado a narrativas visuais,

incluindo o desenho de personagem, cenário, storyboard, ilustração e o desenho para
animação;
. Experimentar o processo projetual aplicado ao processo de desenho de narrativas
visuais (estudo do problema, relação com usuário, interpretação, investigação, criação,
relação entre técnica e função, finalização e reprodução);
. Experimentar diferentes métodos e técnicas em desenho de narrativas visuais utilizados
no meio profissional;
. Desenvolver a prática do desenho de esboços no estudo e registro do processo criativo.
Conteúdo programático:
Unidade 1 - O desenho de ilustração em narrativas visuais aplicado ao design gráfico em
projetos variados: editoriais, animação, hqs e jogos. Estudo do desenho de personagem
envolvendo:
× Interpretação e estudo de características visuais x personalidade;
× Técnicas criativas de geração de alternativas;
× Paleta cromática;
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Finalização e reprodução.
×
Unidade 2 – Estudo do storyboard para ilustração aplicada:
× Uso de recursos de estilo, paleta cromática, enquadramento em relação à mensagem;
× Desenvolvimento de storyboard e o desenho em sequência e movimento;
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Relação entre texto e imagem;
× Finalização e reprodução.
Unidade 3 - Estudo de desenho de ambientes e cenários:
× Enquadramento e composição;
× Perspectiva na ilustração;
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Finalização e reprodução.
Unidade 4 - Estudo do personagem e cenário para a animação:
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Finalização e reprodução.
Procedimentos e critérios de Avaliação
As atividades deverão ser postadas na plataforma Moodle
Unidade 1 Avaliação 1: Desenho de personagem
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
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Unidade 2 - Avaliação 2: Desenho de storyboard
Critérios de avaliação (Peso 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
Unidade 2 – Avaliação 2: Desenho de cenário
Critérios de avaliação (Peso 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
Unidade 4 – Avaliação 4: Desenho animado (gif)
Critérios de avaliação (Peso 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
Bibliografia virtual básica: (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
DOYLE, M. E. Desenho a cores. São Paulo: Grupo A, 2002.
WELLS, P.; QUINN, J.; MILLS, Les. Desenho de Animação. São Paulo: Grupo A, 2012.
CURTIS, B. Desenho de observação. São Paulo: Grupo A, 2015.
FERNANDO, P. H. L. Desenho de perspectiva. São Paulo: Grupo A, 2018.
Bibliografia virtual complementar:
LIVROS (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
BROWN, T. Design thinking. São Paulo: Editora Alta Books, 2020.
Catálogo da 5ª Bienal Brasileira de Design Floripa 2015. São Paulo: Blucher, 2015.
CONSOLO, C. (Org.). Anatomia do design. São Paulo: Blucher, 2009.
PURVES, B. Stop-motion. São Paulo: Grupo A, 2017.
RAMOS, G. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual. São Paulo: Grupo
Autêntica, 2011.
VIDEOS (acesso online):
O desenho conectando conhecimentos. Anelise Zimmermann. Londres/Florianópolis,
Editora UDESC. 1 DVD (20 min), MP4, color. Português/Inglês, 2018. Disponível em:
<www.pesquisaemdesenho. com>.
TEXTOS/ARTIGOS (acesso online):
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AGUIAR, M. D. de; CAMPOS, V. E. ; COUTINHO, S. G. A imagem na educação infantil: análise
gráfica de ilustrações em livros didáticos infantis de Português do Ensino Fundamental. In:
FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora
Blucher. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic329/list#articles>.
TROTTA, T. A ilustração que representa um assunto científico é também científica? In:
FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora
Blucher. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic329/list#articles>.
GOSS, J.; NATALI, S.; BATTAIOLA, A. O Personagem nos Jogos e Histórias em Quadrinhos: um
panorama de estudos realizados. In: FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C.
(orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora
Blucher. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic329/list#articles>.
ZIMMERMANN, Anelise. O ensino do desenho na formação em Design Gráfico: uma
abordagem projetual e interdisciplinar. Tese Doutorado. Universidade Federal de
Pernambuco, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18681
ZIMMERMANN, Anelise; COUTINHO, Solange Galvão. Do desenho conceitual ao pictórico:
experiências e reflexões no ensino do desenho na formação em design gráfico. In:
Fronteiras do design. [in]formar novos sentidos. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível e:
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/formar-novos-sentidos-1683
ZIMMERMANN, Anelise; FARTHING, Stephen. Desenhos do desenhar: pesquisa e práticas de
Stephen Farthing. In: Revista Apotheke. V. 6, N. 2. Florianópolis, 2020. Disponível em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/18418/11806

CRONOGRAMA
SEMANA
1

DATA
18/05

2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

ATIVIDADES
Atividade síncrona e assíncrona. Apresentação da disciplina e
plano de ensino.Orientação coletiva síncrona (2h) e atividade
individual assíncrona (2h). Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 1
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2.
Entrega da Avaliação 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 2
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7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16
17
18

31/08

Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Entrega Avaliação 2.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona. Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4.
Entrega avaliação 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Entrega avaliação 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Atividade coletiva síncrona (2h)
e atividade individual assíncrona (2h). Avaliação final da
disciplina.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 08/06.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 22/06.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 27/07.
Exame
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BBDG16-3
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/software
s necessários

Materiais e Processo I DG
(Nome disciplina)
Bacharelado em Design - Design Gráfico
João Calligaris Neto
Contato
joaocalligaris@gmail.co
m
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
BDG16-3
20
Moodle
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncronas (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
24
48
8h20 - 11h50
Modelagem e Prática Projetual em DG 1
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho e para modelagem (papéis, cartões,
estiletes, massa modelar mesa de corte, etc)

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Conhecimento dos materiais de impressão gráfica. Estudo da correlação entre as
propriedades e características decorrentes nos materiais, voltado à viabilização das
aplicações processuais em Design Gráfico. Estudo dos processos e técnicas de
impressão
e dos meios produtivos de Design Gráfico. Pré-impressão, impressão e acabamento.
Sustentabilidade e impacto ambiental.
Objetivo geral:
Conhecer materiais e técnicas de impressão e produção gráfica, com foco nas artes
gráficas
tradicionais, buscando compreender suas propriedades e características voltadas à
viabilização
de suas aplicações técnicas e preparos de matrizes para impressão/gravação e
acabamento.
Objetivos específicos:
_Apresentar elementos de caracterização estrutural dos materiais utilizados no âmbito
das artes gráficas, referente ao seu emprego técnico processual quanto às
propriedades dos suportes;
_Introduzir técnicas e métodos referentes às artes gráficas tradicionais para
construções de
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matrizes: como tipografia/clicheria, xilogravura, carimbos, monotipia, gravura em
metal, relevo, empastamento/cartonagem, xerografia, serigrafia, estêncil, entre outros.
_Conhecer e experimentar o uso de diferentes papéis e suas propriedades
relacionadas aos usos experimentais na confecção de modelos tridimensionais;
_ Conhecer emprego das cores, tintas e vernizes, suas escalas recorrentes e demais
processos de impressão, e gravação de acabamentos especiais.
Conteúdo programático:
Unidade I – Reconhecimento das Artes Gráficas Aplicadas e o Design Gráfico
Relacionar as Artes gráficas e Design gráfico: questões, desenvolvimento e práticas
em torno ao ato de imprimir. Reconhecimento dos processos (para reprodução) a
partir das técnicas de artes gráficas tradicionais. Gerenciamento de artes a traço, para
geração de matriz, visando encaixe de duas ou mais artes e separação de cores.
Exercícios simulados para compreensão de processos de produção e reprodução das
Artes Gráficas Tradicionais.
Unidade II – Tratamentos gráficos especiais, acabamentos, facas e cartonagens:
Breves diferenciações técnicas utilizadas para a reprodução manufaturada de
impressos gráficos customizados, voltados à produção artesanal de impressos e
superfícies de impressão. Reconhecimento de facas de corte, para construção
espacial tridimensional de modelos cartonados. Visando a elaboração de designs de
embalagens em superfícies estampadas, acopladas/empastadas em volumes
cartonados.
Unidade III – Artes finais do projeto de embalagem; Desenvolvimento Executivo:
Utilização e manejo das escalas de cores e seus usos, emprego. Amostra de
acabamentos especiais, separação de cores referentes às artes-finais, envolvendo
embalagens:
3.1_Identificação dos elementos que comportam os itens previstos no projeto de
embalagem (tag, rótulo, berços embalagens; primaria, e secundaria. Etc.;
3.2_ Planificação (shape/faca), prevendo desenhos técnicos, vistas e volumes com
cotas, da embalagem e ou rótulos;
3.3_Separação das cores (de cada cor, isolada na mancha) dos itens das
embalagens. Com registro de encaixe de cores;
3.4_Documentação memorial de especificação técnica, da Produção Gráfica, dos itens
de embalagem. [especificação dos materiais (substratos utilizados), e seus pesos
(gramaturas, tamanhos) quantidade de cores empregadas, e Acabamentos especiais].
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 30% Media Final (3,0 pts)
- EXERCÍCIOS [FÓLIO A]
Confecção de ‘cichês’, para confecção de relevo seco; e de carimbos entintados para
a composição de padrões. Construção de estêncil para encaixe de cores máscaras.
Unidade II – peso 30% M.F. (3,0 pts)
- EXERCÍCIOS [FÓLIO B]
B1. - Identificação dos elementos que comportam os itens previstos no projeto de
embalagem.
B2. - Planificação (shape/faca) e Desenhos Técnicos com vistas e a previsão da
tridimensionalidade volumétrica (volumes) com cotas, da embalagem e ou rótulos;
B.3 - Separação das cores (de cada cor, isolada na mancha) dos itens das
embalagens. Com registro de encaixe de cores.
Unidade III – peso 40% M.F. (4,0 pts)
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- MODELOS [PROTOTÍPO]*Especificação
Prever-se-á a confecção de Modelos / protótipos físicos ou virtuais para apresentação
dos resultados alcançadas na Prática, com respectivas especificações técnica dos
materiais envolvidos para a produção de Embalagens. B.4 - Documento, memorial de
especificação técnica da Produção Gráfica, dos itens de embalagem*.
*Identificação da Embalagem, Material e substratos utilizados
(gramaturas/espessuras), quantidade de Cores empregadas, e Acabamentos
especiais, etc.
Bibliografia básica:
BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. 4. ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2002.
FERNANDES, A. Fundamentos de Produção Gráfica: para quem não é produtor
gráfico. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2003.
FUENTES, Rudolfo. Fundamentos do Design - A prática do design gráfico: uma
metodologia criativa . Editora ROSARY, 2016>>>LEITURA Cáp. 3°:
“CONCRETIZAÇÃO”;
MANZINI, E. A matéria da invenção. Lisboa: Centro Português de Design, 1993;
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. Editora LGE, 3.ª Edição, 1993;
VILLAS-BOAS, André. Produção gráfica para designers. 2AB Editora, 3.ª Edição –
RJ, Teresópolis, 2014.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05 Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
proposta de exercícios e projeto.
2
26/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
3
31/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
4
02/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
5
09/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
6
16/06 Atividade síncrona (4h). Exercícios depositam via Moodle
[FÓLIO A]
7
23/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
8
30/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
9
07/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, separação de cores. Unidade II.
10
14/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, para preparação de arquivos , artes finais. Unidade
II.
11
21/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, e definições para especificações de produção
gráfica. Unidade II.
12
28/08 Atividade síncrona (4h). Exercícios depositam via Moodle
[FÓLIO B]
13
04/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Apoio técnico para
confecção de Modelos de Projeto
14
11/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Apoio técnico para
confecção de Modelos de Projeto
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15

18/08

EXAME

25/08

Atividade síncrona (4h). Apresentação final do projeto de
embalagem e MODELOS [PROTOTÍPO]*Especificação_
fechamento da disciplina.
Unidade III.
Exame final da disciplina.

85

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BDG16-1
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/software
s necessários

MODELAGEM DG
(Nome disciplina)
Bacharelado em Design - Design Gráfico
João Calligaris Neto
Contato
joaocalligaris@gmail.b
r
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
BDG16-3
20
Moodle
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncronas (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
32
40
13h30-16h50
Modelagem em Design Gráfico
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, régua, esquadros), estiletes,
vincadores, compasso, bisturi, e papeis gerais;
cartões cartolinas. Possibilidade de uso de massa
de modelar.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Representação tridimensional de objetos pelo uso de materiais adequados à
confecção de maquetes, modelos, protótipos e elementos de Design Gráfico.
Objetivo geral:
Desenvolver a capacidade de observação para o desenho, o entendimento sobre
noções de forma e espaço, e sobre composição estrutural de objetos da cultura
material, por meio de experimentações, técnicas de planificação, conformação e
modelagem em representações bidimensionais e tridimensionais aplicadas a projetos
gráficos.
Objetivos específicos:
•Compreender os fundamentos do desenho a partir de um alfabeto básico (quadrado,
círculo e triângulo) para a construção de seus respectivos volumes (sólidos
geométricos).
• Entender os aspectos estético-formais, funcionais, práticos e de fabricação de
sólidos, volumes e modelos, a partir da análise de polígonos e poliedros.
• Identificar os elementos que organizam o projeto em planos técnicos: planta, vistas,
cortes e perspectiva; e sua representação gráfica para indicação de corte, dobra e
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picote.
Conteúdo programático:
Unidade I – Análise das formas básicas e dos Sólidos
Introdução à Modelagem em Design Gráfico: conceitos e formas básicas.
Compreensão da aplicação e dos objetivos dos modelos em projetos de Design
Gráfico. Manipulação, desmonte e remonte de formas tridimensionais. Exposição de
propriedades, aspectos construtivos, materiais, ferramentas.
Unidade II – Artwork; Cutpaper, Máscaras e Popups
Introdução à Modelagem em Design Gráfico: conceitos e formas básicas.
Compreensão da aplicação e dos objetivos dos modelos em projetos de Design
Gráfico. Manipulação, desmonte e remonte de formas tridimensionais. Exposição de
propriedades, aspectos construtivos, materiais, ferramentas.
Unidade III – Impressos e Volumes Extraordinários
Criação de modelos para diferentes categorias de Design Gráfico;
Totens, letras caixa, livreto, zines, cenários/maquete e personagens.
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 30%_ Média Final (Total desta > 3,0 pontos)
- Compreensão dos conceitos básicos relacionados ao design das formas básicas;
- Qualidade dos modelos confeccionados;
- Grau de dificuldade;
- Rigor e acabamento.
Unidade II – peso 30%_Média Final (Total desta > 3,0 pontos)
- Criatividade das alternativas, tanto das questões visuais, gráficas e volumétricas;
- Criatividade e limpeza dos elementos fabricados;
- Qualidades dos volumes manufaturados.
Unidade III – peso 40% da Média Final (Total desta > 4,0 pontos)
- Qualidade das artes finais desenvolvidas;
- Capacidade espacial e adequação das soluções propostas;
- Acabamento dos modelos / protótipos elaborados;
Bibliografia
CHATANI, Masharo. Pop-up: greeting cards. (Origamic Architecture). Japão: Ed.
Ondorisha Publishers, Ltda., 1986.
DOYLE, Michael E. Desenho a cores. Porto Alegre: Bookman, 2002. LIDSTONE,
John. Construções com papelão. Buenos Aires: Kapelusz, 1976.
MESTRINER, Fabio. Design de embalagens – Curso básico. São Paulo: Makron
Books, 2002.
TEODORICO, C. Técnicas de Representação Tridimensional. Florianópolis: LBDI,
1991. WONG, WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martin
Fontes, 1998.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
17/05 Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
proposta dos itens especiais de modelagem em cartão
2
24/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento das formas básicas. Unidade I.
3
31/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento dos sólidos básicos. Unidade I.
4
07/06 Atividade assíncrona (4h). Orientações para desenvolvimento das
modelagens_ Unidade I.
5
14/06 Atividade assíncrona (4h). Orientações para desenvolvimento das
formas_ Unidade I.
6
21/06 Atividade assíncrona (4h). DEPOSITO MOODLE > Apresentação
dos resultados da Unidade I
7
28/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento dos tipos extraordinários*. Unidade II.
8
05/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento dos Artworks em papel*. Unidade II.
9
12/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações
desenvolvimento dos itens de recorte, artworks em papel. Unidade
II.
10
19/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Desenvolvimento dos
itens de Cutpaper Unidade II.
11
26/07 Atividade assíncrona (4h). Desenvolvimento dos itens de
Cutpaper Unidade II.
12
02/08 Atividade assíncrona (4h). DEPOSITO MOODLE > Apresentação
dos resultados da Unidade II
13
09/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações
desenvolvimento dos itens extraordinários do design gráfico.
Unidade III.
14
16/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações
desenvolvimento dos itens extraordinários do design gráfico.
Unidade III.
15
23/08 Atividade assíncrona (4h). DEPOSITO MOODLE > Apresentação
dos resultados da Unidade III
16
Atividades de produção extraclasses
17
Atividades de produção extraclasses
18
Atividades de produção extraclasses
EXAME
30/08 Reapresentação dos resultados_ modelos correspondentes as 3
Unidades
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

1PERSP

Perspectiva

Curso

Design Gráfico

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Não se aplica

Monitor (a)
Teórico/Prática
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

1ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*08:30 às 10:00 (síncrono)
10:20 às 12:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador, acesso à internet,
lápis, papel, compasso e par de
esquadros.

Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Desenho de precisão espacial, representação de objetos
tridimensionais em meios bidimensionais
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral:
Estimular no estudante o domínio das principais técnicas de
perspectiva, contribuindo assim para sua maior visão espacial e
utilizando-a como um meio geométrico de representação gráfica
para chegar a uma determinada finalidade: representação
artística para expressar ideias e projetos.
Objetivos Específicos:
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Capacitar alunas e alunos quanto aos conceitos e
práticas relativos à perspectiva paralela (cavaleira e
isométrica)
(ii) Capacitar alunas e alunos quanto aos conceitos e
práticas relativos à perspectiva cônica, dominando os
processos de execução para um, dois ou três pontos de
fuga.
(iii) Desenvolver junto a alunas e alunos a percepção e
análise dos conceitos da perspectiva aplicados à peças
gráficas,
identificando
as
estratégias
teóricas
articuladas e suas implicações na linguagem do desenho.
Procedimentos e critérios de Avaliação
(i)

A nota final da disciplina será composta por:
(i) Avaliação 01 (30%) – Prova
A avaliação 01 consiste em uma prova de resolução
exercícios
de
desenho
técnico
de
precisão
perspectiva.
(ii) Avaliação 02 (40%) – Prova
A avaliação 02 consiste em uma prova de resolução
exercícios
de
desenho
técnico
de
precisão
perspectiva.
(iii) Avaliação 03 (30%) – Trabalho
Desenvolvimento, discussão,
experimentação e proposição de uma Perspectiva Anamórfica

de
em
de
em

Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quanto houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
Básica
MONTENEGRO, G. A. A perspectiva dos profissionais: sombras,
insolação, axonometria. São Paulo: Edgard Blücher, 1986.
MONTENEGRO, G. A. A perspectiva dos profissionais: sombras,
insolação, axonometria. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
Complementar
DOMINGUEZ, Fernando. Croquis e perspectiva. Porto Alegre:
Masquatro/Nobuko, 2011.
MATOS, Marcos Roberto de. Perspectiva. Trabalho de Conclusão
de Curso. Passo Fundo: UPF, 1999.
QUADROS, Eliane Soares; SANZI, Gianpietro. Desenho de
Pesrpectiva. São Paulo: Érica, 2014.
SANMIGUEL, David. Desenho de perspectiva. São Paulo: Ambientes
e costumes, 2105.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Aula 01 – 19/05: Apresentação da Disciplina e Considerações
“Desenhar no vidro”
Aula 02 – 26/05: Categorias da Perspectiva (PadLet)
Aula 03 – 02/06: Elástico
Aula 04 – 09/06: Cavaleira

+
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Aula 05 – 16/06: Isométrica
Aula 06 – 23/06: 1 Ponto de Fuga
Aula 07 – 30/06: Avaliação 01 (prova)
Aula 08 – 07/07: 2 Pontos de Fuga
Aula 09 – 14/07: 2 Pontos de Fuga
Aula 10 – 21/07: 3 Pontos de Fuga
Aula 11 – 28/07: Regras Práticas
Aula 12 – 04/08: Avaliação 02 (prova) – Lançamento Avaliação 03
Aula 13 – 11/08: Avaliação 03 (Assessoria / Experimentação)
[Perspectiva Transgressora]
Aula 14 – 18/08: Avaliação 03 (Assessoria / Experimentação)
[Perspectiva Transgressora]
Aula 15 – 25/08: Avaliação 03 (Entrega e Apresentação)

-
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
13PPDG2
Curso
Professor (a)

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Prática Projetual em Design Gráfico II
(Nome disciplina)
Bacharelado em Design - Design Gráfico
João Calligaris Neto
Contato
Filipe Aguiar Cargnin
joao.calligarisneto@udesc
.br
filipe.cargnin@udesc.br
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
BDG16-3 20
Moodle
Atividade Atividades Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncrona (no retorno presencial)
Síncronas s (h/a)
(h/a)
38
34
8h20 - 11h50
Prática Projetual em Design Gráfico I
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador,
pacote Adobe ou similar

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A prática do processo projetual em Design Gráfico a partir da solução para temas
propostos envolvendo a criação e produção de artefatos gráficos. Evolução dos níveis
de complexidade projetual através do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento
do Design Gráfico, meio profissional e sociedade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Orientar a elaboração de um projeto de design de embalagem, de maneira a propiciar
aos acadêmicos um exercício projetual que vincule teoria e prática.
Objetivos específicos:
· Exercitar as etapas metodológicas do processo projetual;
· Conhecer os conceitos básicos pertinentes ao design de embalagens;
· Gerar alternativas criativas para o problema de design proposto, considerando
aspectos conceituais, estéticos, técnicos e mercadológicos.
Conteúdo programático:
Unidade I - Levantamento e Análise de dados, e Definição dos objetivos de
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Projeto
- Apresentação dos conceitos básicos relativos ao design de embalagens;
- Proposta de problema de design (1ª definição do problema);
- Coleta de dados (produto, contexto, público-alvo, concorrência direta e indireta etc.);
- Análise dos dados coletados e Descrição 2ª. Definição do Problema;
- Apresentação painéis de referências Moodboard.
Unidade II - Geração de alternativas, Conceituação e possibilidades de
Composição 2D/3D
- Elaboração (valores) do conceito do projeto;
- Estudos das cores, tipografia, grafismos e imagens;
- Geração de alternativas para o estudo do volume e planificação embalagens e seus
componentes;
- Apresentação das gerações, propostas de embalagens;
- Seleção da melhor viabilidade técnica e gráfica.
Unidade III – Desenvolvimento Executivo
- Artes finais do projeto de embalagem;
- Desenhos técnicos das embalagens elaboradas;
- Modelos / protótipos físicos ou virtuais das embalagens elaboradas;
- Apresentação do processo de desenvolvimento e de seus resultados.
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 30%
- Compreensão dos conceitos básicos relacionados ao design de embalagens;
- Qualidade da coleta e análise dos dados;
- Apresentação: clareza, síntese, argumentação e recursos visuais;
- Qualidade dos painéis de referências criados.
Unidade II – peso 30%
- Criatividade das alternativas, tanto das questões visuais, gráficas e volumétricas;
- Capacidade espacial e adequação das soluções propostas;
- Seleção, das diretrizes de projeto no tocante aos aspectos comunicacionais e
shape/formato;
- Apresentação: clareza, síntese, argumentação e recursos visuais.
Unidade III – peso 40%
- Qualidade das artes finais desenvolvidas;
- Profundidade e organização do detalhamento do projeto;
- Acabamento dos modelos / protótipos elaborados;
- Apresentação: clareza, síntese, argumentação e recursos visuais.
Bibliografia
MESTRINER, Fábio. DESIGN DE EMBALAGEM: Curso Básico. Editora Pearson
Universidades
Bibliografia virtual básica:
Periódicos relacionados à area do design gráfico e de acesso livre:
Estudos em Design (https://estudosemdesign.emnuvens.com.br/design)
InfoDesign (https://www.infodesign.org.br/infodesign)
DAPesquisa (https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa)
Projética (http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica)
Bibliografia virtual complementar:
Outros periódicos com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
17/05 Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
proposta de problema de design.
2
24/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade I.
3
31/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade I.
4
07/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade I.
5
14/06 Atividade síncrona (4h). APRSENTAÇÃO 2.ª Definição do
Problema + coletas e análises de dados realizadas. Unidade I.
6
21/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
7
28/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
8
05/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
9
12/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
10
19/07 Atividade síncrona (4h). APRESENTAÇÃO dos Conceitos,
diretrizes visuais e gerações de alternativas. Unidade II.
11
26/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
12
02/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
13
09/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
14
16/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
15
23/08 Atividade síncrona (4h). APRESENTAÇÃO FINAL do projeto
de embalagem e fechamento da disciplina. Unidade III.
16
Atividades extraclasses pesquisa de projeto
17
Atividades extraclasses desenvolvimento de projeto
18
Atividades extraclasses executivas de projeto
EXAME
30/08 Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(15PPDG4)
Código disciplina

(PRÁTICA PROJETUAL EM DG IV)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

João Calligaris Neto
Maurício Elias Dick

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
Turma
5ª
BDG16-5
Moodle
Atividades Atividades
Síncronas Assíncrona
(h/a)
s (h/a)
24
48
8h20 – 11h50

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
joao.calligarisneto@udesc
.br
mauricio.dick@udesc.br
N. Vagas
20
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Prática Projetual em DG III
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador,
pacote Adobe ou similar

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A prática do processo projetual em Design Gráfico a partir da solução para temas
propostos envolvendo a criação e produção de artefatos gráficos. Evolução dos
níveis de complexidade projetual através do diálogo entre diferentes áreas do
conhecimento do Design Gráfico, meio profissional e sociedade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Conceber um projeto de Design Editorial, levando em consideração aspectos
sociais, técnicos, econômicos, produtivos e ambientais.
Objetivos específicos:
· Conhecer conceitos básicos pertinentes ao Design Editorial, compreendendo
a relação entre conteúdo, suporte/tecnologia, leitor/usuário, inseridos em um
contexto.
· Entender o processo metodológico para desenvolvimento de um projeto de
Design Editorial.
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·

Compreender os aspectos técnicos que envolvem a produção de um projeto
de Design Editorial

Conteúdo programático:
UNIDADE I – Fase Analítica
Breve histórico e conceitos básicos relativos ao Design Editorial. Estrutura da
publicação. Definição do problema a solucionar, necessidade a atender, melhoria a
implementar ou oportunidade a investir. Hipótese do produto editorial. Levantamento
e análise de dados. Definição do produto editorial e posicionamento (conteúdo,
público e contexto). Espelho editorial.
UNIDADE II – Fase Criativa
Anatomia da página. Navegação e fluxo de leitura. Paleta do designer editorial.
Conceituação e painéis semânticos. Geração de ideias (formato, grid, tipografia, cor,
imagem, materiais, acabamentos, encadernação e processos produtivos).
Composição da página (fluxo de leitura, consistência, hierarquia e diferenciação
informacional, relação texto/imagem). Testes de impressão. Especificações de
produção.
UNIDADE III – Fase Executiva
Diagramação e editoração eletrônica. Orçamento. Elaboração de memorial
descritivo. Produção de bonecos, modelos e mockups.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Unidade I: Fase Analítica – peso 30%
•
Assiduidade e participação;
•
Qualidade da apresentação, argumentação e comunicação;
•
Coerência dos dados levantados;
•
Qualidade do posicionamento.
Unidade II: Fase Criativa – peso 30%
•
Assiduidade e participação;
•
Qualidade da apresentação, capacidade de argumentação e comunicação;
•
Variedade e qualidade da geração de alternativas;
•
Coerência na tradução dos conceitos no projeto gráfico;
•
Adequação do design da informação.
Unidade III: Fase Executiva – peso 40%
•
Assiduidade e participação;
•
Qualidade da apresentação, capacidade de argumentação e comunicação;
•
Qualidade gráfica e completude do memorial descritivo;
•
Refinamento técnico do projeto gráfico;
•
Acabamento dos modelos.
Bibliografia virtual
E-books e periódicos CAPES com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA DATA
1
21/08

ATIVIDADES
Atividade síncrona (4h). Introdução ao design editorial.
Apresentação do plano de ensino e definição das equipes de
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2

28/05

3
4

04/06
11/06

5

18/06

6

25/06

7

02/07

8

09/07

9

16/07

10

23/07

11

30/07

12

06/08

13

13/08

14

20/08

15

27/08

16
17
18
EXAME

–
–
–
03/09

projeto.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade I.
Atividade síncrona (4h). Unidade I – Apresentação pitch.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade I.
Atividade síncrona (4h). Unidade I – Apresentação Fase
Analítica.
Atividade assíncrona (4h) – Montagem do espelho editorial.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade assíncrona (4h) – Esboço página dupla.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade síncrona (4h). Unidade II – Apresentação Fase
Criativa.
Atividade assíncrona (4h) – Especificação do pedido de
orçamento.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade III.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade III.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade III.
Atividade síncrona (4h). Unidade III – Apresentação Fase
Executiva.
Atividade síncrona (4h). Unidade III – Entrega memorial
descritivo e modelos. Encerramento e avaliação da disciplina.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 18/06.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 09/07.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 23/07.
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(17PPDG6)
Código disciplina

(PRÁTICA PROJETUAL EM DG VI)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design – Design Gráfico

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

André Kaercher e Filipe Aguiar
Fase
Turma
7
Moodle e Discord
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

72

Contato
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

30
Terça-feiras 8:20 – 10:00

42

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador, internet
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Ementa: A prática do processo projetual em Design Gráfico a partir da solução para temas
propostos envolvendo a criação e produção de artefatos gráficos. Evolução dos níveis de
complexidade projetual através do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento do
Design Gráfico, meio profissional e sociedade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Fornecer aos acadêmicos conhecimentos sobre interfaces digitais, envolvendo desde sua
concepção até sua publicação, propiciando um exercício projetual que vincule teoria e
prática.
Objetivos específicos:
 Projetar interfaces interativas considerando aspectos conceituais, técnicos e
estéticos, atendendo aos princípios da experiência do usuário e de viabilidade
tecnológica.
 Compreender os requisitos e restrições específicos de diferentes mídias digitais e
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sua influência no projeto de interfaces.
Entender o processo metodológico para desenvolvimento de uma interface digital.

Conteúdo programático:
UNIDADE I – INTRODUÇÃO AO PROJETO DE INTERFACES: Metodologia para projeto de
interação; Ergonomia e usabilidade; Experiência do usuário (UX); UNIDADE II – PROJETO DE
INTERFACES Metas e requisitos em projetos de interfaces; Técnicas de pesquisa com o
usuário; Personas; Arquitetura da informação; Wireframes; Prototipação de baixa e média
fidelidade; UNIDADE III – PRODUÇÃO E PROTOTIPAÇÃO Projeto gráfico; Prototipação de alta
fidelidade; Tecnologias e processos para produção de interfaces digitais.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Apresentação Pesquisas e Estratégia (A1) - 20%
Qualidade da pesquisa preliminar com o usuário (U1) (25%);
Qualidade da pesquisa com o usuário (U2) (25%);
Coerência das necessidades dos usuários e dos objetivos do produto (50%);
Apresentação Escopo, Estrutura, Esqueleto e Teste de Usabilidade (A2) - 40%
Coerência das especificações funcionais e dos requisitos de conteúdo (25%);
Consistência na arquitetura da informação e nos fluxos de interação (25%);
Qualidade dos wireframes e protótipos (25%);
Qualidade do teste de usabilidade (U3) (25%);
Apresentação Final (A3) - 20%
Síntese do percurso projetual (30%);
Consistência, hierarquia e personalidade no projeto gráfico (layout, tipografia, cor,
iconografia e controles e affordances) (40%);
Acabamento do Protótipo Preliminar (PP) (30%);
Guia de Estilo (GE) e Protótipo Final (PF) - 20%
Qualidade gráfica, profundidade e especificação técnica do Guia de Estilo (60%);
Acabamento do Protótipo Final (40%);
Bibliografia virtual
BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para o desenvolvimento de novos produtos.
Trad. Product Design. São Paulo:Edgar Blucher, 2 ed, 2000. BERNSEN, Jens. Design: the
problems come first. Danish Design Concil, Danmark. 1986. FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico
y Comunicacion. Buenos Aires: Ed. Infinito, 2000.
BEAIRD, Jason. Principles of Beautiful Web Design. Canada: SitePoint, 2010. COOPER, Alan.
About Face: The Essentials of Interaction Design. 4 ed. Indianapolis: Wiley Publishing, 2014.
CYBIS, W.; BETIOL, A.; FAUST, R. Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e
aplicações. 3. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2015. GARRETT, Jesse James. The elements of
user experience: user-centered design for the web and beyond. Berkeley, EUA: New Riders.
2011 GOTHELF, J; SEIDEN, J. Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams. O’Reilly.
2016. KRUG, Steve. Não me faça pensar. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. LIDWELL, W;
HOLDEN, K; BUTLER, J. Princípios Universais do Design. Porto Alegre: Bookman, 2010.
LOWDERMILK, Travis. Design centrado no usuário. São Paulo: Novatec Editora, 2013.
NIELSEN, Jacob; BUDIU, Raluca. Usabilidade Móvel. Rio de Janeiro: Campus, 2013. NIELSEN,
Jacob. Usabilidade na Web – Projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Campus,
2007. NORMAN, Donald A. Design emocional: por que adoramos (ou detestamos) os objetos
do dia-adia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. NORMAN, Donald A. O design do dia a dia. Rio de
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Janeiro: Anfiteatro, 2006. ROGERS, Y.; SHARP, H; PREECE, J. Design de Interação: além da
interação homemcomputador. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ROSENFELD, Louis;
MORVILLE, Peter; ARANGO, Jorge. Information architecture: for the web and beyond.
O’Reilly. 2015. ROTO, V.; LAW, E.; VERMEEREN, A.; HOONHOUT, J. User Experience White
Paper: Bringing clarity to the concept of user experience. 2011. ROYO, J. Fundamentos do
design: Design Digital. 9. ed. São Paulo: Rosari, 2008. SAFFER, Designing for Interaction,
Second Edition: Creating Innovative Applications and Devices. Berkeley: New Riders, 2010.
SAMARA, Timothy. Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
SCHLATTER, Tania; LEVINSON, Deborah. Visual Usability: Principles and Practices for
Designing Digital Applications. Waltham: Morgan Kaufmann, 2013. TRAVIS, D.; HODGSON, P.
Think Like a UX Researcher: How to Observe Users, Influence Design, and Shape Business
Strategy. Boca Raton: CRC Press, 2019. UNGER, Russ; CHANDLER, Carolyn. O guia pra
projetar UX: a experiência do usuário (UX) para projetistas de conteúdo digital, aplicações e
web sites. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA
1

DATA
18/05

2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8
9

06/07
13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Plano de ensino, visão geral de um
projeto de interface digital e seus métodos de construção. Equipes
(duplas ou trios), brainstorming 1º problema de projeto,
planejamento da pesquisa preliminar com o usuário (U1).
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Estratégia: análise U1 e 2ª definição do
problema de projeto. Planejamento da pesquisa com o usuário (U2).
Recomendação de leituras complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Estratégia: análise U2. Necessidades do
usuário (personas, mapa de empatia, jornada do usuário, etc.) e
objetivos do produto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Apresentação Pesquisas e Estratégia
(AVA1)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Escopo: levantamento de similares,
especificações funcionais e requisitos de conteúdo (obrigatórios,
desejáveis e opcionais) Vídeo-aula e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Estrutura: arquitetura da informação e
fluxos de interação Vídeo-aula e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: wireframes e protótipos de
baixa/média fidelidade. Vídeo-aula e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: prototipação (Figma)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: planejamento do teste de
usabilidade. Vídeo-aula sobre avaliação de interfaces.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: Teste de Usabilidade (U3)
(tarefa)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Apresentação Escopo, Estrutura,
Esqueleto e Teste de Usabilidade (AVA2)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Superfície: projeto gráfico e HTML/CSS
(complementar) Vídeo-aulas e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Superfície: orientação
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14
15

17/08
24/08

16

31/08

17

07/09

Aula síncrona (8:20 – 10:00) Superfície: orientação
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Entrega Protótipo Preliminar (PP) e
orientações individuais
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Orientação Guia de Estilo e Protótipo
Final
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Apresentação Final (A3), entrega Guia
de Estilo (GE) e Protótipo Final (PF)(AVA3)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
(17PGDG1)
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINA
(PROJETO DE GRADUAÇÃO EM DG I)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

Anelise Zimmermann
Maurício Elias Dick

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
anelise.zimmermann@gmail.co
m/
anelise.zimmermann@udesc.b
r mauricio.dick@udesc.br
Fase
Turma
N. Vagas
7ª
BDG16-7
20
Moodle, Discord e Miro (plataformas gratuitas)
Atividade Atividades Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncrona (no retorno presencial)
Síncronas s (h/a)
(h/a)
32
40
8h20 – 11h50
Prática Projetual em DG V
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador, pacote
Adobe ou similar

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Orientação e avaliação da capacidade projetual com aplicação dos conteúdos de modo
contextualizado, por meio do aproveitamento das relações dos conteúdos e dos contextos
com o intuito de se dar significado e utilidade ao aprendizado. Estabelecer a conexão entre
a teoria abordada em um projeto de pesquisa e a prática projetual, uma relação ativa entre
o aluno e o objeto de conhecimento.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Cumprir as etapas metodológicas do projeto de graduação, de modo a estabelecer vínculo
entre a prática de projeto e a teoria adjacente.
Objetivos específicos:
•
Ser capaz de gerar alternativas criativas para o problema de projeto e detalhar o
projeto gráfico desenvolvido.
•
Considerar os aspectos mercadológicos de implementação dos projetos
desenvolvidos.
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•

Exercitar as etapas metodológicas de desenvolvimento de projetos de média e alta
complexidade.

Conteúdo programático:
Iª Unidade – Contexto do projeto, definição do problema e eixo temático, levantamento
preliminar de dados, hipóteses e cronograma das atividades.
IIª Unidade – Levantamento e análise de dados e estruturação do projeto, contendo:
1. Utilização de ferramentas metodológicas (matriz de diferencial semântico, análise de
pontos fortes e fracos, mapas de posicionamento, entre outros).
2. Detalhamento de briefing:
• contexto do projeto (concorrentes, similares e antecedentes, considerando o meio
político, econômico, social, histórico e cultural);
• perfil de usuário (personas);
• requisitos comunicacionais (meios/mídias, mensagem);
• requisitos técnicos/tecnológicos (especificações técnicas, tecnologias, materiais):
• implementação (divulgação, distribuição, venda).
IIIª Unidade – Definição de posicionamento e partido conceitual.
IVª Unidade – Definição de partido visual e geração de alternativas visuais, seleção de
alternativas e testagem de modelos/protótipos.
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 25%
Contexto e abordagem do problema de projeto: contexto geral, recorte/problema,
justificativa/motivação, hipótese/objetivo e cronograma.
Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: Oral: síntese, argumentação e domínio da linguagem; Digital: síntese e
recursos visuais.
Critérios Específicos:
• Complexidade e adequação do projeto;
• Qualidade e clareza na definição do problema.
Unidade II – peso 25%
Detalhamento da abordagem do problema de projeto e de briefing: contexto,
público/usuário, requisitos comunicacionais e técnicos/tecnológicos, implementação.
Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: síntese, argumentação, domínio da linguagem e recursos visuais.
Critérios Específicos:
• Pertinência e profundidade dos dados coletados;
• Qualidade e clareza no detalhamento do briefing.
Unidade III – peso 25%
Definição de posicionamento e partido conceitual: mapas de posicionamento do projeto,
painéis semânticos (ou outras ferramentas utilizadas).
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Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: síntese, argumentação, domínio da linguagem e recursos visuais.
Critérios Específicos:
• Precisão das técnicas e ferramentas utilizadas;
• Qualidade e clareza do posicionamento e do partido conceitual.
IVª Unidade – peso 25%
Definição de partido visual e geração de alternativas visuais: gerações de alternativas,
ferramentas de seleção e modelos/protótipos (impressos ou digitais dependendo da
natureza do projeto).
Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: síntese, argumentação, domínio da linguagem e recursos visuais;
• Relatório: profundidade, síntese, organização e apresentação – Entrega em PDF.
Critérios Específicos:
• Qualidade e clareza do partido visual e da geração de alternativas.
Bibliografia virtual
Bibliografia virtual básica:
E-books e periódicos com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
https://www.udesc.br/bu/acervos/ebook
https://www.udesc.br/bu/acervos/periodicos
Bibliografia virtual complementar:
Anais de eventos de Design
9º Congresso Internacional de Design da Informação(CIDI 2019):
https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles
13ºCongresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D2018):
https://www.proceedings.blucher.com.br/issue-list/designproceedings-40/list
XXII Congresso Internacional Da Sociedade Iberoamericana De Gráfica Digital (SIGraDI
2018):https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/sigradi2018-312/list#articles
16° Ergodesign –Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces Humano
Tecnológica: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/16ergodesign-286/list
Outros eventos
https://www.proceedings.blucher.com.br/home (Humanas > Design Proceedings).
Livros digitais
COUTINHO, S. G.; MIRANDA, E. R.; LINS, G. R. S. (Org.). [In] formar novos sentidos.
Fronteiras do design. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível em: <
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/formar-novos-sentidos-1683>.
SILVA, G. D’G. A.; FILHO, L. C. (Org.). Ergonomia e tecnologia [em foco]. Fronteiras do
design. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível em:
<https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/ergonomia-e-tecnologia-1686>.
DANTAS, N. B.; CORREIA, W. F. M. [Bem] além do digital. Fronteiras do design. São Paulo:
Blucher, 2020. Disponível em:
<https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/alem-do-digital-1685>.
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CAVALCANTI, V.; FILHO, G. P.; ARAÚJO, K. M. de. (Org.) [Entre] outros possíveis. Fronteiras
do design. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível em: <
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/outros-possiveis-1684>.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA
DATA
ATIVIDADES
1
20/05
Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
orientação (elaboração do mapa mental do estado do projeto e
cronograma).
Atividade assíncrona (4h): elaboração de levantamento preliminar
de projeto (prancha resumo).
2
27/05
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade I.
–
03/06
Feriado Nacional
3
10/06
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade I
4
17/06
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade II.
5
24/06
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade II.
6
01/07
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade II.
Atividade assíncrona (4h): elaboração de prancha resumo do
briefing.
7
08/07
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade II.
8
15/07
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade III.
9
22/07
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade III.
Atividade assíncrona (4h): elaboração de prancha resumo do
posicionamento e partido conceitual.
10
29/07
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade III.
11
05/08
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade IV.
12
12/08
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade IV.
Atividade assíncrona (4h): elaboração do relatório final.
13
19/08
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade IV.
14
26/08
Atividade síncrona (4h). Discussão final sobre os projetos e
encerramento da disciplina.
15
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 20/05.
16
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 01/07.
17
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 22/07.
18
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 12/08.
EXAME
02/09
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(15DESOCIE)
Código disciplina

(DESIGN E SOCIEDADE)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico
Bacharelado em Design - Design Industrial

Professor (a)

Maurício Elias Dick

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória

–
Fase
5ª

Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Moodle
Atividades
Síncronas
(h/a)

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma
BDGBDI165
Atividades
Assíncronas
(h/a)

30
8h20 – 11h50

42

Contato
mauricio.dick@udesc.
br
–
N. Vagas
40
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
–

–
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material
de desenho (papéis, lápis, borracha),
computador, scanner ou câmera fotográfica ou
smartphone com câmera.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Discussão dos contextos históricos e intelectuais que tornaram possível o
surgimento da sociologia e do design (a Revolução Francesa e a Revolução
Industrial). Estudo dos aspectos centrais ao funcionamento de uma sociedade,
instituições sociais, papel social, direitos humanos, normas e valores. Cultura:
conceito e objeto. Relações do design com a sociologia. Relações de troca entre os
meios de produção e os diversos segmentos sociais. Estudos étnico raciais e sua
relação com o design.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Refletir de forma crítica sobre a prática do Design, considerando o contexto
sociocultural ocidental contemporâneo.
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Objetivos específicos:
· Compreender a relação entre as origens do capitalismo, da Sociologia e do
Design;
· Discutir temas pertinentes à compreensão do atual contexto sociocultural;
· Debater sobre o papel do design na sociedade contemporânea.
Conteúdo programático:
UNIDADE I – SURGIMENTO DO DESIGN E DA SOCIOLOGIA
•
Capitalismo e Revolução Industrial
•
Revisão da história do Design
•
Origem da Sociologia
UNIDADE II – COMPREENDENDO O ATUAL CONTEXTO SOCIOCULTURAL
•
Cultura e natureza
•
Consumo, tecnologia e estilos de vida
•
Desafios da sociedade contemporânea
UNIDADE III – DESIGN NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
•
Desafios do Design
•
Design para um mundo complexo
•
Ética no Design
•
Projeto como solução de problemas
Procedimentos e critérios de avaliação
A1 – Diário de bordo (individual) – peso 45%
•
Diário: completude, profundidade e originalidade/criatividade;
•
Cada entrega: 15%
A2 – Projeto “Design e sociedade” (em grupos) – peso 30%
•
Pertinência dos problemas a solucionar, necessidades a atender ou
melhorias a implementar;
•
Qualidade e profundidade dos dados levantados em relação à temática
escolhida;
•
Adequação e viabilidade da proposta.
A3 – Participação e empenho – durante todo o semestre (individual) – peso 25%
•
Realização das atividades propostas.
Bibliografia virtual
E-books e periódicos CAPES com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2

26/05

3

02/06

4

09/06

ATIVIDADES
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada.
Apresentação do plano de ensino.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade I.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade I.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade I.
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5

16/06

6

23/06

7

30/06

8

07/07

9

14/07

10

21/07

11

28/07

12

04/08

13

11/08

14

18/08

15

25/08

16
17
18
EXAME

–
–
–
01/09

Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade assíncrona (4h): organização do diário de bordo.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade II.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade II.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade II.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade assíncrona (4h): organização do diário de bordo.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade III.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade III.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade III.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade assíncrona (4h): organização do diário de bordo.
Atividade síncrona (4h): aula expositivo-dialogada. Projeto
“Design e Sociedade”.
Atividade assíncrona (4h): orientação e desenvolvimento do
projeto “Design e Sociedade” (levantamento de dados).
Atividade assíncrona (4h): orientação e desenvolvimento do
projeto “Design e Sociedade” (geração de ideias).
Atividade assíncrona (4h): orientação e desenvolvimento do
projeto “Design e Sociedade” (finalização e preparação da
apresentação).
Atividade síncrona (4h): apresentação projetos “Design e
Sociedade”. Encerramento da disciplina.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 19/05.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 30/06.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 21/07.
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

Fundamentos da Linguagem Visual

Curso

Bacharelado em Design Gráfico e
Bacharelado e Design Industrial
Luana M. Wedekin
Contato
wedekinluana@gmail.c
om
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1a
40
Moodle, Big Blue Botton
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
37.5
34.5
Quintas-feiras – de 09:00 às 11:30hs

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Não há
Livre
Computador próprio. Materiais artísticos diversos
para realização das atividades práticas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Parâmetros e elementos da linguagem visual (linha, superfície, volume, luz e cor) e
sua organização compositiva (semelhanças e contrastes, ritmo e proporções).
Percepção visual. Estudo e prática dos elementos visuais e sua dinâmica ótica
capazes de proporcionar estruturas de espaço, ritmo, movimento e a relação destes
com o design. Estudo da natureza e das características das linguagens visuais (bi e
tridimensional) e seus relacionamentos, trabalhando suas especificidades.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral:
Desenvolver percepção visual para aplicação na análise formal e na prática
compositiva.
Objetivos Específicos:
· Conhecer e discutir sistemas de leitura visual.
· Conhecer os elementos da linguagem visual e suas propriedades.
· Realizar leituras formais de imagens/obras/objetos bi e tridimensionais.
· Compreender e aplicar as categorias conceituais de leitura visual.
· Exercitar as possibilidades de organização compositiva.
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Conteúdo Programático:
· Percepção – definições. Movimento visual; Orientação e direções espaciais.
· Elementos da linguagem visual: ponto, linha, superfície/plano, volume.
Textura. Luz. Cor.
· Categorias conceituais: Harmonia: ordem, regularidade/Desarmonia:
desordem,
irregularidade;
Equilíbrio:
peso,
direção,
simetria,
assimetria/Desequilíbrio.
· Semelhanças e contrastes: luz e tom; cor; vertical e horizontal. Tensão
Espacial. Dinamismo. Ritmo. Proporções.
· Expressão visual
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1: Caderno de exercícios. Para cada aula realizaremos exercícios de
aplicação dos conteúdos estudados. Estes exercícios comporão um caderno que
deverá ser digitalizado e salvo em arquivo PDF para upload no Moodle. Critérios de
avaliação: cada exercício tem critérios de avaliação específicos, os quais serão
devidamente explicitados, cada exercício tem um valor na nota final, além dos
seguintes critérios gerais: bom desenvolvimento do exercício e aplicação dos
conteúdos trabalhados; experimentação e exploração; assiduidade (10 exercícios
realizados – cada exercício não realizado implica em desconto de 1 ponto);
apresentação formal (acabamento da atividade; cuidado do registro) (10 pontos). A
entrega deverá ocorrer via postagem na atividade “tarefa” “Caderno de exercícios” do
Moodle. O arquivo não deve exceder 100 Mb Data da entrega: 19/08/2021
Avaliação 2: Livro Infantil das Cores. Individual ou grupos de até 4 alunos. A
avaliação consiste na criação de um livro infantil para crianças até 8 anos (Ver
material sobre características de cada faixa etária), cujo tema é a cor. Como conteúdo
a ser apresentado de forma criativa, é preciso identificar: propriedades e
características da cor; simbolismo da cor; efeitos perceptivos; efeitos emocionais.
Critérios de avaliação: criatividade; qualidade compositiva; apresentação;
acabamento, adequação à faixa etária (10 pontos). A entrega deverá ocorrer via
postagem na atividade tarefa Livro Infantil das cores do Moodle. Data da entrega:
29/07/2021.
Bibliografia virtual (No Minha Biblioteca Udesc)
OCWIRK, O.G. et al. Fundamentos de arte: Teoria e Prática. Porto Alegre: AMGH,
2014.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMA
NA
1

2

3

4

DA
ATIVIDADES
TA
13/5 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Apresentação do plano de ensino. Introdução aos Fundamentos da
Linguagem Visual.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
20/5 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
O que é percepção? Psicologia da Percepção visual/Psicologia da
Gestalt.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
27/5 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Movimento visual; Orientação e direções espaciais.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
10/6 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
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5

17/6

6

24/6

7

01/7

8

08/7

9

15/7

10

16/0
7
22/0
7

11

12
13

23/0
7
29/0
7

Ponto e linha.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Midiateca:
“Desenhos da coleção do Museu Van Gogh”
https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection?q=&artist=Vinc
ent+van+Gogh&type=drawing
“Sol Lewitt: A wall drawing retrospective” (9’31”)
https://www.youtube.com/watch?v=c4cgB4vJ2XY
“Rembrandt van Rijn: A collection of 368 etchings” (30’54”)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hplv7OwSEek
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Superfície.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Midiateca:
Matisse e seus gouaches recortados
https://www.youtube.com/watch?v=9pLLfv5ypDo
M.C. Escher: céu e água
https://www.youtube.com/watch?v=2KfSdOhgMvk
Cem vistas do Edo de Hiroshige.
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Hundred_Famous_Views_of_Edo
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Volume.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Midiateca:
Perspectiva linear: a experiência de Brunelleschi
https://www.youtube.com/watch?v=bkNMM8uiMww
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Luz e valor tonal.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Cor: Parte 1.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Cor: Parte 2.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula assíncrona
Cores: psicologia e emoções
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Fundamentos da Psicologia da Gestalt: unificação, segregação,
fechamento, continuidade, proximidade, semelhança.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula assíncrona
Elaboração do livro das cores.
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Categorias conceituais da Gestalt 1.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
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14

15
16

17
18
EXAM
E

05/0 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
8
Contraste.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
06/0 Aula assíncrona
8
Tensão espacial – aula assíncrona gravada.
12/8 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Categorias Conceituais da Gestalt 2.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
19/8 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Categorias Conceituais da Gestalt 3.
Entrega do Caderno de Exercícios.
26/8 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Fechamento da disciplina
02/0 Atividade síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs)
9
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

História da Arte e do Design 1

Curso

Bacharelado em Design Gráfico e
Bacharelado e Design Industrial
Luana M. Wedekin
Contato
wedekinluana@gmail.c
om
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1a
40
Moodle, Big Blue Botton
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
42.5
29.5
segundas-feiras – de 09:00 às 11:30hs

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Não há
Livre
Computador próprio. Materiais artísticos diversos
para realização das atividades práticas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo das manifestações artísticas da pré-história até a Revolução Industrial, e suas
articulações sociais, políticas, históricas e culturais. O surgimento do design e a
consolidação da atividade até a atualidade. O conceito de gosto, estilos, funções
artísticas, correntes e as diferentes épocas históricas.
Objetivo Geral: Introduzir conceitos fundamentais da arte e do design e suas
transformações em diferentes contextos históricos, articulando questões referentes
aos distintos períodos com a contemporaneidade.
Objetivos Específicos:
· Conhecer conceitos fundamentais da história da arte.
· Reconhecer estilos artísticos.
· Ampliar as referências artísticas e visuais.
· Promover leitura visual das obras de arte e de design.
· Compreender as articulações da arte e do design com seus contextos
sociais, políticos, históricos e culturais.
Conteúdo Programático:
· Primórdios da arte: Paleolítico; Neolítico
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· Antiguidade: Mesopotâmia, Pérsia, Egito, Grécia e Roma
· Grandes civilizações: a história do mundo em objetos
· Arte Paleocristã; Arte Bizantina
· Idade Média: Românico; Gótico
· Renascimento
· Maneirismo; Barroco; Rococó
· Neoclassicismo; Romantismo, Realismo
· Revolução Industrial e o surgimento do Design
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1: Sketchbook. Individual. Você é convidado a desenhar em aula! Um dos
objetivos das aulas de história da arte e do Design é ampliar o seu repertório, então,
crie 1 sketch por aula. Você precisa apresentar 10 sketches ao final da disciplina.
Critérios de avaliação: assiduidade, pertinência da relação do desenho com o
conteúdo estudado, apresentação final (10 pontos). A entrega deverá ocorrer via
postagem na atividade “tarefa” do Moodle. Data da entrega: 23/08/2021.
Avaliação 2: Seminário Closer Look de uma obra de arte: Em duplas ou trios,
apresentar em detalhe uma obra de arte da lista fornecida pela professora.
Apresentação deverá ser realizada em PowerPoint. Deve constar as referências
bibliográficas e links consultados. Os slides serão disponibilizados no Moodle para
toda a turma após a apresentação. Critérios de avaliação: representatividade dos
conteúdos; qualidade da apresentação (respeito ao template da apresentação,
cuidado na distribuição dos conteúdos e tamanho das fontes); criatividade; ortografia
e gramática nos textos; apresentação das fontes dos textos e informações citadas cf.
a ABNT; qualidade das fontes consultadas: bibliografia indicada pela professora (em
material explicativo complementar), páginas de museus e instituições de pesquisa;
dissertações e teses; artigos científicos – estas são as fontes a serem aceitas
(pesquisar somente em sites confiáveis – blogs só serão aceitos como fontes se forem
escritos por autores pesquisadores com reconhecida atuação na área) (10 pontos).
Será realizado via videoconferência na plataforma BBB do Moodle. Cada dupla ou trio
terá até 15’ de apresentação. Em caso de problema técnico, o grupo deverá gravar a
apresentação e disponibilizá-la. Data da apresentação: Conforme cronograma.
Bibliografia virtual (No Minha Biblioteca Udesc)
CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do Design. 3 ed. São Paulo: Blucher,
2008.
GOMBRICH, E. História da Arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
CRONOGRAMA 2021.1
Semana DATA
1
10/5

2

17/5

3

24/5

ATIVIDADES
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Apresentação do plano de ensino. Por que história da arte?
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Primórdios da arte. Paleolítico.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
A caverna dos sonhos esquecidos, de Werner Herzog (90’)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0Uvwf0-N2N0
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Neolítico.
Atividades assíncronas:
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4

31/5

5

07/6

6

14/6

7

21/6

8

28/6

9

05/7

Realização Sketchbook.
Midiateca:
O ateliê de Luzia – arte rupestre no Brasil (2001-2002) • Direção:
Marcos Jorge. Link: https://vimeo.com/132775716
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Egito
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte na Mesopotâmia, Pérsia
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
O legado da Mesopotâmia para o mundo (National Geographic)
Link: https://www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/101mesopotamia
A figura votiva de Tell-Asmar (Khan Academy)
Link: https://www.khanacademy.org/humanities/ap-arthistory/ancient-mediterranean-ap/ancient-near-east-a/v/standingmale-worshipper
Reconstituição de uma cidade babilônica em 3D Link:
https://www.youtube.com/watch?v=I1Hbht4iNQg
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte grega
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
A arte grega não era branca e preta.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dixoeGWkWwM
A saga do herói (Joseph Campbell)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NPBU1Jn7zTY
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte romana
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Fatos sobre Roma Antiga
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4ZWuYbSC1Ko&t=103s
A outra Pompeia – vida e morte em Herculano (BBC)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZWT-dcG_TMM
O pantheon (Khan Academy)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KaY8zqYfQI0
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte Paleo Cristã e Arte Bizantina.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
A catacumba de Priscila, em Roma
Link: https://smarthistory.org/catacomb-of-priscilla-rome/
Quem construiu as catacumbas – grandes tesouros da arqueologia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=j9_EwKpKBrc
San Vitale, Ravenna (Khan Academy)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=It3i-dKusIM
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
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10

12/07

11

19/07

12

26/7

13

02/8

14

09/8

15

14/8

16

16/8

17

23/8

18

30/8

Românico e Gótico.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
O tímpano do Juízo Final na Catedral de Saint Lazare, Autun
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PATkTJhAUhM
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Renascimento
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Leonardo da Vinci – documentário
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PATkTJhAUhM
A primavera, de S. Botticelli (Khan Academy)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qwZn852brII&t=11s
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Renascimento fora da Itália. Maneirismo.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Van Eyck, O retrato Arnolfini (Khan Academy)
Link: https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/earlyeurope-and-colonial-americas/renaissance-art-europe-ap/v/vaneyck-portrait-of-giovanni-arnolfini-and-his-wife-1434
Pieter Bruegel, os provérbios holandeses (Khan Academy)
Link:
https://www.khanacademy.org/humanities/renaissancereformation/northern/antwerp-bruges/v/pieter-bruegel-the-elder-thedutch-proverbs-1559
Hieronimus Bosch, o Juízo Final
Link:
https://www.moodle.udesc.br/mod/url/view.php?id=307030&redirect
=1
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Barroco italiano
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Barroco fora da Itália
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Rococó
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula assíncrona
Leitura de Edgar Allan Poe, O baile da morte rubra.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Neoclassicismo
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Romantismo
Entrega do Caderno de Exercícios.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
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EXAME

06/09

Realismo
Fechamento da disciplina
Atividade síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
15COMPDG3

Nome da disciplina
COMPUTAÇÃO GRÁFICA EM DG III

Curso

BDE-BDG – Bacharelado em Design – Design
Gráfico
2021-2
Rafael Kojiio Nobre
Contato
kojiio@gmail.com
Fase
Turma
N. Vagas
5
BDG16-5
20
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas Presencial (h/a)
(no retorno
(h/a)

Ano/Semestre
Professor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
60 – Modalidade EAD conforme
instruções COVID-19

presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Quintas-Feiras, às 8:20 – 9:10 / 9:10 – 10:00 /
10:10 – 11:00 / 11:00 – 11:50
Não há
Livre
Computador, Internet, Software Blender

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenvolvimento de construções tridimensionais: sólidos e malhas. Renderização e
animação. Esta disciplina terá até 20% da sua carga horária oferecida na
modalidade à distância.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
A disciplina “Computação Gráfica III em DG” tem como objetivo dar conhecimentos
aos alunos na utilização das ferramentas/comandos utilizados para modelagem e
animação de objetos, bem como a renderização de cenas criadas no ambiente 3D.
Iª Unidade: Modelagem
Princípios de modelagem 3D
Estudo de modelagem 3D - Rosto Humano Low Poly
Técnicas de modelagem 3D - Poly by Poly e Box Modeling
Retopologia
IIª Unidade Texturização
Aplicação de texturas e materiais.

118

Princípios de mapeamento UV
Técnicas de Mapeamento UV e texturização digital
Criação de mapas e texturas em ferramenta 3D
Criação de texturas em software 2D
IIIª Unidade Renderização
Iluminação de cena 3D
Fotografia e Render de Cena
Arte Final e Portfolio
Procedimentos e critérios de Avaliação:
M1 Exercício de Modelagem Rosto: (20% da nota)
Aulas distribuídas durante o semestre com o objetivo de reforçar o conteúdo
trabalhado em aula, assim como a apresentação de novas abordagens de
ferramentas.
M2 Avaliação prática individual da Blocagem do Personagem e Materiais: (30%
da nota)
Esta avaliação refere-se a uma avaliação prática onde será trabalhado o conteúdo
visto nas aulas anteriores a mesma.
Avaliação prática individual referente ao conteúdo trabalhado nas aulas.
M3 Trabalho Prático Final – Personagem (50% da nota)
(este trabalho não será desenvolvido totalmente em aula, deverá ser trabalhado em
horários extraclasse).
O referente trabalho tem como objetivo a modelagem de um personagem, o qual
será desenhado pelo aluno, ou seja, cada aluno deverá criar e/ou adaptar o seu
personagem para posterior modelagem.
Para este trabalho deverão ser entregues os seguintes arquivos:
- Pranch de Portfolio do personagem
- Arquivo do “*.blender” com o personagem modelado;
- arquivos “bitmaps” – texturas, “se” utilizadas no personagem;
Bibliografia virtual:
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3ds Max 2009: modelagem, render, efeitos animação.
São Paulo: Érica, 2009.
CARBONARO, Greg, 3D Studio Max (Efeitos Mágicos 1), Market Books, 1999.
JONES, Angie, Animação Profissional c/ 3D Studio Max 3, Ciência Moderna, 2001.
MURDOCK, 3D Studio Max R3 Bible, Ernesto Reichmann, 2000.
OLIVEIRA, ADRIANO DE. Estudo dirigido de 3ds Max 2011, São Paulo, SP: Érica,
2010.
SILVEIRA NETO, Walter D., Apostila 3D Studio Max, v. 2011.
SANTOS, João; BARATA, João. 3ds Max - Curso Completo. Editora Érica, 2ªed.
2013.
TOO, Daniela. Poly-modeling With 3ds Max. Editora Focal Press, 2008.
THOMAS, Frank. The Illusion of Life. Hyperion Books-id, 1981.
BOOKS, Chronicle. The Art Of Pixar - The Complete Colorscripts And Select Art
From 25 Years Of Animation. Chronicle Books , 2011.
KERLOW, Isaac. The Art of 3-D : Computer Animation and Imaging. John Wiley &
Sons, 2000.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2
SEMANA DATA
1
20/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
• Apresentação do plano de ensino da disciplina;
Iª Unidade: Modelagem
1 – Princípios de modelagem 3D
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
2 – Estudo de modelagem 3D – Rosto Humano Low Poly

2

27/05

3

03/06

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
3 – Técnicas de modelagem 3D – Poly by Poly e Box
Modeling

4

10/06

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
4 – Retopologia

5

17/06

6

24/06

Aula assíncrona
ENTREGA M1 – Exercício de Modelagem Rosto
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
IIª Unidade Texturização
5 – Aplicação de texturas e materiais.

7

01/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
6 – Princípios de mapeamento UV

8

08/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
7 – Técnicas de Mapeamento UV e texturização digital

9

15/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
8 – Criação de mapas e texturas em ferramenta 3D

10

22/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
9 – Criação de texturas em software 2D

11

05/08

12

12/08

Aula assíncrona
ENTREGA M2 – M2 Avaliação prática individual da
Blocagem do Personagem e Materiais
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
IIIª Unidade Renderização
10 – Iluminação de cena 3D

13

19/08

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
11 – Fotografia e Render de Cena

14

26/08

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
12 – Arte Final e Portfolio

15

02/09

EXAME

06/09

Aula assíncrona
ENTREGA M3 – Trabalho Prático Final – Personagem
Prova de Exame
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