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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DAS DISCIPLINAS - 2021 
 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  
 
MÉTODOS DE PESQUISA EM DESIGN – Carga horária: 60 h – Créditos: 4 
Ementa: Revisão Bibliográfica Sistemática; Pesquisa Ação; Design Science Research; Estudo de Caso; 
Etnografia; Heurística; Survey e Experimento. 
 
 
TÓPICOS AVANÇADOS EM DESIGN – Carga horária: 60 h – Créditos: 4 
Ementa: Nessa disciplina, se propõe a identificar eixos temáticos relevantes para a pesquisa nas quatro 
dimensões do design: arte, ciência, ser humano e tecnologia. A disciplina tem três objetivos: formar 
repertório crítico através da produção teórica interdisciplinar do design; problematizar os efeitos dessas 
teorias no desenvolvimento do design como sistema de informação e linguagem, de conceituação e análise 
da formação do conhecimento; preparar o aluno para o desenvolvimento de projetos que explorem de forma 
experimental as possibilidades de pesquisas construídas a partir do estudo teórico-crítico. 
 
 
PRÁTICAS DE PROJETOS EM DESIGN – Carga horária: 60 h – Créditos: 4 
Ementa: Aborda os aspectos conceituais e metodológicos do design thinking com enfoque em projetos de 
design abrangidos pelas tecnologias, ferramentas e métodos empregados nos processos de criação, 
considerando as interfaces e interações, envolvendo aspectos físicos e cognitivos relacionados ao 
desenvolvimento de produtos e serviços, incluindo a gestão de projeto de design. 
Bibliografia (Clássica / Básica da área):  
Bibliografia Complementar: 

 
 
 
DISCIPLINAS ELETIVAS: 
 
CIÊNCIAS DA SAÚDE – Carga horária: 45 h – Créditos: 3 
Ementa: Estuda temáticas concernentes às relações do indivíduo/ saúde/ sociedade numa perspectiva 
transdisciplinar, abrangendo investigações relacionadas aos serviços associados aos ciclos de vida, exercício 
corporal, qualidade e práticas, bem como recursos análogos.     
 
 
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO – Carga horária: 45 h – Créditos: 3 
Ementa: O que se propõe é explorar, de forma teórico-prática, a aprendizagem significativa mediada pela 
tecnologia que pode dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, apoiando a formulação de políticas e 
a inovação na aplicação das Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação e no desenvolvimento de 
produtos e serviços para as sociedades, alinhados com os referenciais teóricos-metodológicos do Design. 
 
 
GESTÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – Carga horária: 45 h – Créditos: 3 
Ementa: A gestão empresarial no contexto do pensamento estratégico. O processo do planejamento 
estratégico e da gestão para a competitividade. O desempenho empresarial para a vantagem competitiva 
sustentável. A liderança estratégica e o comportamento organizacional. O alinhamento da gestão estratégica 
e inovação para a competitividade empresarial. Ciência, tecnologia e inovação. A Inovação aberta e cadeia 
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de valor da inovação. Fontes de inovação interna e externa. Modelos e práticas de gestão da inovação. O 
design thinking como modelo de gestão da inovação. Modelo da tríplice hélice. Sistemas de inovação e 
políticas para inovação. Agências de fomento. Os ambientes de inovação - Pólos, Parques tecnológicos e 
incubadoras de empresas. Startups de base tecnológica. As inovações tecnológicas para o 
empreendedorismo social. 
 
 
INOVAÇÃO E BEM ESTAR – Carga horária: 45 h – Créditos: 3 
Ementa: Estuda as relações das inovações associadas as melhores práticas que conduzam ao bem-estar da 
pessoa humana. A inovação é um dos meios pelos quais o bem-estar permite ao ser humano alcançar o 
equilíbrio seja na saúde física, mental, social, financeira, intelectual, ocupacional e espiritual. 
 
 
MANUFATURA ADITIVA E DESIGN SYSTEM– Carga horária: 45 h – Créditos: 3 
Ementa: Histórico e quadro evolutivo da manufatura aditiva • Conceitos básicos de modelagem 3D e criação 
de modelos sólidos para a produção de um objeto físico, Seleção de Materiais e Processos de Produção, 
Técnicas e processos de manufatura aditiva aplicada, Design System, integração da manufatura aditiva com 
o processo de desenvolvimento de produto. Principais avanços, desafios, processos e aplicação de 
manufatura aditiva. Conceito de design generativo, definir: (1) um modelo de geometria flexível que define 
um espaço de projeto; (2) um conjunto de medidas que descreva os objetivos e as restrições de projeto e (3) 
um algoritmo genético que possa buscar no espaço de projeto opções de alto desempenho com base nos 
objetivos estabelecidos. 
 
 
TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO – Carga horária: 45 h – Créditos: 3 
Ementa: Conceito de tecnologia e tecnologia Social. A economia política educacional. Relações entre 
educação, economia, estado e sociedade. Organização das Políticas Educacionais no Brasil: dimensões 
históricas, políticas, sociais, econômicas e educacionais. As tecnologias Sociais e as Políticas Programas 
Educacionais no Brasil. 
 
 
 
 




