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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 Dados da Mantenedora 

■ Nome: Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI. 

■ Data de Criação: 22/06/1968. 

■ CNPJ n.: 83.661.074/0001-04. 

■ Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. 

■ Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, 

títulos e documentos e de pessoas jurídicas - cartório Almada Fernandes, registro n. 03509 

em 29/01/2009, no livro A-00030, folha 102. 

■ Alvará de funcionamento código de controle D8200S8084JX0- Prefeitura Municipal de 

Criciúma- Secretaria da Fazenda. 

■ Utilidade Pública Municipal: Lei n. 725, de 28 de maio de 1969 – Criciúma – SC. 

■ Utilidade Pública Estadual: Lei n. 4336, de 05 de julho de 1969. 

■ Utilidade Pública Federal: Decreto n. 72454, de 11 de julho de 1973. 

 

 

1.2 Denominação da Mantida 

■ Nome: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

■ Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167.    CEP – 

88.806-000 – Criciúma - SC. 

■ Telefones: (48) 3431-2565. Fax: (48) 3431-2750. Site: http://www.unesc.net 

■ Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, 

títulos e documentos e de pessoas jurídicas - Cartório Almada Fernandes, registro n. 

02678 em 25/04/2007, no livro A-00027, folha 171. 

■ Reconhecimento como Universidade: Resolução n. 35/97/CEE-SC, de 16/10/1997, e 

Parecer 133/97/CEE-SC, de 17/06/1997, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa 

Catarina n. 13.795, de 04/11/1997. 

■ Renovação de Credenciamento da UNESC por Avaliação Externa: Resolução n. 

052/2010/CEE-SC, de 28 de setembro de 2010, e Parecer n. 187 do CEE-SC da Comissão 

de Educação Superior – CEDS, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – 

Decreto n. 3.676 de dezembro de 2010, n. 18.981, página 05. 

 

1.3 Dados Gerais do Curso 

■ Data de criação do Curso: 23/09/2010 (Resolução N. 12/2010, do Conselho 

Univesitário) (anexo 01) 

■ Local de Funcionamento: Campus Criciúma e I Parque 

■ Vagas Oferecidas Totais Anuais: 100 vagas anuais ou 50 semestrais 

■  Formas de Ingresso: O aluno poderá ingressar a universidade pelas seguintes formas:  
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Diploma com curso superior: é o ingresso de quem já possui formação superior e deseja realizar 

outro curso de Graduação; Enem: Exame Nacional do Ensino Médio; Nossa Bolsa: Bolsa integral 

própria da Unesc; Prouni: Programa Universidades para todos; Sistema SIM: Sistema de Ingresso 

por Mérito Escolar; Vestibular: Exame seletivo organizado pelo Sistema Acafe que dá acesso aos 

cursos de Graduação oferecidos pela Unesc. 

■ Período de Funcionamento: O horário de funcionamento do curso de Design é no 

período noturno: 19h00 as 22h35. 

■ Modalidade do Curso: presencial. 

■ Carga Horária Total do Curso: 2556 h/a = 2.606 com as atividades complementares de 

50h. 

■ Tempo mínimo de integralização: 04 anos ou 08 semestres. O Colegiado do Curso 

decidiu em Reunião de Colegiado que não haverá tempo máximo de integralização. 

 

2. ESTRUTURA DO CURSO 

 

2.1 Coordenação 

O Curso é coordenado por João Luís Silva Rieth, graduado em Arquitetura e 

Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1985) e Mestre em Design Industrial pelo 

Instituto Europeo di Design de Milão, cujo título é reconhecido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS (2006). O Coordenador tem uma carga horária de 20 horas 

administrativas semanais na função de Coordenação do Curso de Design e, em paralelo, leciona 

na instituição há 11 anos para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Engenharia de 

Materiais. Além disso, atua no mercado de trabalho como Designer há 29 anos.  

 

2.2 Núcleo Docente Estruturante  

De acordo com a Resolução 08/2010 da Câmara de Ensino de Graduação, o Núcleo 

Docente Estruturante é o órgão consultivo responsável pela concepção, implementação e 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação da UNESC. Seguindo esta Resolução, 

o colegiado do Curso de Design definiu o seu NDE cuja a instituição foi homologada pela Portaria 

n.05/2013/UNACET. 

As atribuições do NDE do Curso de Design foram atribuídas como: 

a) Assessorar a Coordenação do Curso nos processos de criação, atualização, execução e 

avaliação do Projeto Pedagógico de Curso – PPC de modo coparticipativo; 

b) Desenvolver atividades de natureza acadêmica necessárias à melhoria na qualidade de 

ensino; 

c) Propor ações que articulem ensino, pesquisa e extensão; 

d) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso e, 

e) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação. 
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2.3 O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Design é composto por cinco professores: 

 

Nome: Adilson de Oliveira da Silva 

Titulação: Doutor 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia Mecânica e Doutorado em Ciência e 

Engenharia de Materiais. 

Tempo de trabalho na Unesc como docente: 02 anos 

Regime de trabalho na Unesc: Horista 

 

 

Nome: Bárbara Regina Alvarez 

Titulação: Doutora 

Formação acadêmica: Graduação em Educação Física, Especialização em Educação Física 

Mestrado em Engenharia de Produção e Doutorado em Engenharia de Produção. 

Tempo de trabalho na Unesc como docente: 25 anos. 

Regime de trabalho na Unesc: Integral 

 

Nome: Haron Cardoso Fabre 

Titulação: Especialista 

Formação acadêmica: Graduação em Design com Habilitação em Projeto de Produto e 

Especialização em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. 

Tempo de trabalho na Unesc como docente: 8 meses 

Regime de trabalho na Unesc: Parcial 

 

Nome: João Luís Silva Rieth 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Aperfeiçoamento em Laboratório 

Brasileiro de Desenho Industrial e Mestrado profissionalizante em Industrial Design.  

Tempo de trabalho na Unesc como docente: 11 anos 

Regime de trabalho na Unesc: Parcial 

 

Nome: Márcio Roberto da Rocha 

Titulação: Doutor 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia de Materiais, Mestrado em Ciência e 

Engenharia de Materiais e Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais.  

Tempo de trabalho na Unesc como docente: 12 anos 

Regime de trabalho na Unesc: Integral 
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2.4 Corpo Docente 

 

Nome: Adilson Oliveira da Silva 

Titulação: Doutor 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia Mecânica e Doutorado em Ciência e 

Engenharia de Materiais. 

Experiência no magistério superior: 2 anos 

Experiência profissional: 20 anos 

Regime de trabalho: horista 

 

Nome: Adriano Michael Bernadin 

Titulação: Pós Doutor 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia Mecânica, Mestrado em Engenharia 

Mecânica, Doutorado em Engenharia Química e Pós-Doutorado. 

Experiência no magistério superior: 15 anos 

Experiência profissional: 15 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: Agda Bernardete Alano 

Titulação: Especialista 

Formação acadêmica: Graduação em Tecnologia em Moda e Estilo, Especialização em pós-

graduação em Moda: Gestão e Marketing e Mestranda em Design e Expressão Gráfica. 

Experiência no magistério superior: 3 anos 

Experiência profissional: 20 anos 

Regime de trabalho: horista 

 

Nome: Aline Eyng Savi 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo  

Experiência no magistério superior: 4 anos 

Experiência profissional: 9 anos 

Regime de trabalho: Parcial 
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Nome: Amalhene Baesso Reddig 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Pedagogia, Especialização em Fundamentos da 

Educação e Mestrado em Educação. 

Experiência no magistério superior: 8 anos 

Experiência profissional: 31 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: Angélica Neumaier 

Titulação: Especialista 

Formação acadêmica: Graduação em Pedagogia, Especialização em Fundamentos da 

Educação e Mestrado em Educação. 

Experiência no magistério superior: 18 anos 

Experiência profissional: 22 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: Bárbara Regina Alvarez 

Titulação: Doutora 

Formação acadêmica: Graduação em Educação Física, Especialização em Educação Física 

Mestrado em Engenharia de Produção e Doutorado em Engenharia de Produção. 

Experiência no magistério superior: 25 anos 

Experiência profissional: 25 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: Carlos Eduardo Vieira 

Titulação: Especialista 

Formação acadêmica: Graduação em Design de Produto e especialização em gerenciamento de 

projetos. 

Experiência no magistério superior: 3 meses 

Experiência profissional: 10 anos 

Regime de trabalho: horista 
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Nome: Daiane dos Santos da Silva Godinho 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia Civil e Mestrado em Engenharia Civil. 

Experiência no magistério superior: 06 anos 

Experiência profissional: 07 anos 

Regime de trabalho: Parcial  

 

 

Nome: Eliene Benta Campos Ferreira 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Psicologia e Mestrado em Educação. 

Experiência no magistério superior: 10 anos 

Experiência profissional: 10 anos 

Regime de trabalho: Parcial 

 

Nome: Elizabeth Maria Campanella de Siervi 

Titulação: Doutora 

Formação acadêmica: Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Mestrado e Doutorado em 

Engenharia Ambiental 

Experiência no magistério superior: 5 anos 

Experiência profissional: 30 anos 

Regime de trabalho: Parcial  

 

Nome: Haron Cardoso Fabre 

Titulação: Especialista 

Formação acadêmica: Graduação em Design com Habilitação em Projeto de Produto e 

Especialização em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. 

Experiência no magistério superior: 1 ano 

Experiência profissional: 8 anos 

Regime de trabalho: Parcial 
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Nome: Heron Madeira da Silva 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia Mecânica e Mestrado em Engenharia 

Mecânica. 

Experiência no magistério superior: 1 ano 

Experiência profissional: 1 ano 

Regime de trabalho: horista 

Nome: Josiane da Rocha Silvano das Neves 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia de Materiais, Mestrado em Engenharia 

Química e Ciência de Materiais , Doutorado em andamento. 

Experiência no magistério superior: 01 ano 

Experiência profissional: 09 anos 

Regime de trabalho: Parcial  

 

 

Nome: Jéferson Luís de Azeredo 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Filosofia, Graduação em PROFORM - Programa de 

Formação de Professores, Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior e 

Mestrado em Educação. 

Experiência no magistério superior: 3 anos 

Experiência profissional: 7 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: João Luís Silva Rieth 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Aperfeiçoamento em Laboratório 

Brasileiro de Desenho Industrial e Mestrado profissionalizante em Master em Industrial Design.  

Experiência no magistério superior: 11 anos 

Experiência profissional: 28 anos 

Regime de trabalho: Parcial 

 

Nome: João Alberto Ramos Batanolli 
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Titulação: Especialista 

Formação acadêmica: Graduação em História e Especialização em História do Brasil. 

Experiência no magistério superior: 25 anos 

Experiência profissional: 30 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: Leopoldo Pedro Guimarães Filho 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia e Mestrado em Engenharia de Produção 

Experiência no magistério superior: 12 anos 

Experiência profissional: 12 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: Lúcia Andréa Búrigo 

Titulação: Especialista 

Formação acadêmica: Graduação em Comunicação Social / Jornalismo, Especialização em MBA 

em Marketing e Especialização em Didática e Metodologia da Educação Superior. 

Experiência no magistério superior: 10 anos 

Experiência profissional: 28 anos 

Regime de trabalho: horista 

 

Nome: Marcio Roberto da Rocha 

Titulação: Doutor 

Formação acadêmica: Graduação em Engenharia de Materiais, Mestrado em Ciência e 

Engenharia de Materiais e Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais.  

Experiência no magistério superior: 12 anos 

Experiência profissional: 23 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

 

Nome: Odete Angelita Calderan 



13 
 
Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Desenho e Plástica, Especialização em Design para 

Estamparia e Mestrado em Artes Visuais. 

Experiência no magistério superior: 9 anos 

Experiência profissional: 20 anos 

Regime de trabalho: Parcial 

 

Nome: Paulo Afonso de Oliveira Barrios 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Comunicação Social e Mestrado em Comunicação e 

Cultura. 

Experiência no magistério superior: 25 anos 

Experiência profissional: 25 anos 

Regime de trabalho: horista 

 

Nome: Pedro Luiz Kestering Medeiros 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Experiência no magistério superior: 10 anos 

Experiência profissional: 10 anos 

Regime de trabalho: Integral 

 

Nome: Sérgio Honorato 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Artes Visuais – Bacharelado, Especialização em Pós 

Graduação em Design Gráfico e Mestrado em Design e Expressão Gráfica. 

Experiência no magistério superior: 15 anos 

Experiência profissional: 15 anos 

Regime de trabalho: Parcial 

 

Nome: Simone das Graças Nogueira Feltrin 

Titulação: Especialista 
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Formação acadêmica: Graduação em Pedagogia, Especialização em METODOLOGIA E 

PRÁTICA INTERDISCIPLINAR DO ENSINO, Especialização em andamento em LIBRAS e 

Mestrado em andamento em Educação. 

Experiência no magistério superior: 5 anos 

Experiência profissional: 16 anos 

Regime de trabalho: Parcial 

 

Nome: Stela Maris Ruppenthal 

Titulação: Mestre 

Formação acadêmica: Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Especialização em Direito 

Urbanístico e Ambiental, Especialização Econômica de Produção e Mestrado em Ciências 

Ambientais.  

Experiência no magistério superior: 5 anos 

Experiência profissional: 28 anos 

Regime de trabalho: Parcial 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 A realidade social e os impactos sobre a educação: uma visão de mundo  

Diferente do que se supõe, a origem do design é anterior ao surgimento da Bauhaus. 

Seu precursor foi à sistematização da gráfica com Gutemberg, pois era implícita a necessidade do 

“projeto” no processo de desenvolvimento do produto final. Com a Revolução Industrial, emerge o 

conceito de “mercado” e consequentemente a fabricação de produtos seriados, abandonando ou 

substituindo parcialmente o modelo artesanal e customizado. Acessíveis a um número maior de 

usuários, os produtos pecavam pela qualidade e adequação às necessidades de seus usuários. A 

metodologia projetiva estabelecida pela escola alemã Bauhaus propunha associar teoria e prática. 

Segundo Gropius, seu fundador, “O fazer é certamente mais do que um simples 

recurso do pensamento. É uma experiência básica, imprescindível para a unidade do plano e 

execução. É o único meio de educação que inter-relaciona nossos talentos de observação e 

invenção”. A influência prática e pragmática das escolas alemãs (Bauhaus e Ulm) chegou até o 

Brasil através da Escola Superior de Desenho Industrial - ESDI (RJ) em 1963, primeira escola 

brasileira de design e está presente em praticamente todos os programas disciplinares das 

universidades que oferecem o curso. Segundo Landim, existem hoje 331 cursos de design no 

país, localizados em 100 cidades diferentes. Em SC, até 2011, eram 36 (trinta e seis) cursos entre 

cursos técnicos, graduação e pós graduação (Fonte: Associação Catarinense de Design). As 

mudanças ocorridas no mundo das empresas e dos negócios, ocorridas nas duas últimas décadas 

forjaram os novos paradigmas organizacionais e mercadológicos e apontam para uma nova 
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estrutura organizacional, sistemas de produção e de consumo. Estes paradigmas se 

transformaram nos novos desafios do novo milênio, exigindo a formação de profissionais 

sintonizados com estas mudanças estruturais.  

Os novos profissionais, cuja formação generalista deverá estar associada a uma 

postura ética e humanista, deverão estar capacitados para atuarem nos mais diversos ambientes 

tecnológicos, sociais e econômicos, estando aptos a decodificar, entender e respeitar elementos 

culturais de cada contexto onde são gerados e consumidos produtos e serviços. Deverão adotar 

um comportamento flexível e criativo ás alterações ambientais e tecnológicas, desenvolvendo 

habilidades que lhes permitam abordar, de modo inovador os desafios impostos.  

O crescimento da demanda por design, a partir da inserção do Brasil no cenário 

internacional, tanto nos setores mais dinâmicos da economia como aqueles mais tradicionais, tem 

tido, principalmente no Sul do Brasil, uma correspondência em termos de necessidade de 

formação de recursos humanos qualificados. 

 

3.2 O papel da instituição de ensino no contexto da realidade social 

 Considerando que o modelo capitalista revelou-se um agente de fomento da 

desigualdade social, percebeu-se a necessidade de que se criassem ferramentas que 

promovessem a inclusão social e a redistribuição de renda. 

Este modelo aponta para a necessidade de promover a emancipação dos indivíduos 

na sociedade, a partir do acesso ao conhecimento. 

As instituições de Ensino tem a missão de disseminar o conhecimento em todas as 

áreas e para todas as camadas da sociedade. Percebe-se a importância de proporcionar ao 

cidadão o domínio de saberes, tornando-o um sujeito crítico que traz contribuições efetivas para 

melhoria da qualidade de vida de seus pares.  

Os educadores, agentes de socialização do conhecimento que promovem a reflexão 

sobre diversos aspectos a partir de situações complexas, podem agir, na concepção de Paulo 

Freire, dentro de um modelo de educação progressista. 

Neste contexto, percebe-se a importância da Educação para a mudança da 

sociedade visto que a partir do conhecimento, torna-se possível construir um mundo mais 

humano e justo para todos.  Os projetos de pesquisa e extensão do Curso de Design privilegiarão 

o diálogo com os diferentes segmentos sociais, de modo a perceber as suas aspirações e 

necessidades. Centrado nas necessidades do usuário, os projetos de design poderão cumprir 

com o seu papel social, articulando-os com o ensino e a produção cientifica institucional, 

permitindo à universidade interagir com a comunidade, apropriando-se do conhecimento popular 

e das necessidades da sociedade para construir um conhecimento técnico, científico e cultural 

voltado às soluções de problemas. 

 

3.3 A formação de profissionais  
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As instituições de Ensino Superior possuem a complexa tarefa de formação dos 

indivíduos para os desafios do mercado de trabalho.  No Brasil, assim como em todo o mundo, o 

nível exigido para os profissionais formados no ensino superior tem sido cada vez mais alto em 

virtude da volatilidade gerada pelas inovações e pelo progresso tecnológico.  

Sabendo que a formação superior é um importante instrumento para a melhoria da 

qualidade socioeconômica do indivíduo, e, considerando que somente uma pequena parcela da 

população chega à universidade, é notório a necessidade de ampliação da oferta de vagas e de 

facilidades de acesso, para que este possa adquirir as habilidades necessárias à competitividade 

do mercado globalizado, exercitando a cidadania. Muitas são as carreiras que tem um papel 

importante no desenvolvimento do país. O Design é um deles.  

A formação do designer deve permear fortalecer os conhecimentos fundamentais que 

geram as habilidades necessárias para o exercício da profissão. Complementando a formação 

profissional do designer, a matriz curricular deve contemplar aspectos da ética e da 

responsabilidade social tornando o profissional desta área um sujeito emancipado e consciente 

dos valores de humanidade e coletividade que devem se fazer presente em todos os momentos 

do exercício da profissão.  

O profissional de design tem como uma de suas competências o projeto, o qual que 

tem papel fundamental para o desenvolvimento de novos produtos, representados a partir de 

modelos físicos e projetos gráficos para a compreensão dos elementos que farão parte da 

composição final. 

Assim considera-se que o profissional de design leve em conta os aspectos funcionais, 

estéticos e simbólicos para que corresponda, num primeiro momento, às necessidades do usuário 

e, por conseguinte, contribua com o desenvolvimento sustentável, de forma a considerar os 

aspectos econômicos, sociais e ambientais do meio em que está inserido.  Como competência do 

profissional de design de produtos, destaca-se ainda, o trânsito na interdisciplinaridade com outras 

áreas, que envolvem conhecimentos em materiais, mercado, domínio de conhecimentos técnicos 

e comerciais. Nesse sentido, a sua atuação se localiza em setores de desenvolvimento de 

produtos, implantados em empresas ou outros tipos de organizações, que prestam serviços de 

design.  

 

4. JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

A criação do Curso de Design, cuja vocação é formar profissionais criativos e 

inovadores, aptos a elaborarem estudos, pesquisas, projetos e desenvolvimento de produtos e 

serviços, com elevado grau de complexidade, se justifica a partir das necessidades 

emergentes do novo momento sócio econômico que vive o Sul do Estado.  Tornou-se inadiável 

agregar valor aos novos produtos que respondam às necessidades do mercado, consoantes com 

os desejos dos usuários e condizentes com a capacidade instalada das indústrias e empresas 

brasileiras em geral e, particularmente, com o parque produtivo de Santa Catarina. 
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  Dentre os campos de atuação do designer que se pretende preparar, está o 

assessoramento estratégico às empresas no que diz respeito às suas interfaces com o mercado e 

à melhoria de seus produtos e serviços, em especial no desenvolvimento de sistemas integrados 

de produtos cuja principal característica seja o seu elevado grau de inovação (formal e funcional) 

e sua adequação aos mercados;  a concepção de novos espaços de trabalho que privilegiem o 

conforto e a segurança dos indivíduos.  

O crescimento da demanda por design a partir da inserção do nosso país no cenário 

internacional, principalmente nos setores mais dinâmicos da economia, não tem tido, sobretudo no 

Sul do Brasil, uma correspondência em termos de uma oferta de recursos humanos qualificados, 

fenômeno este decorrente do pequeno número de instituições de ensino nesta área existentes nos 

Estados do Paraná,  Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além disso, a maioria dos novos 

cursos criados nos últimos anos estão, em geral, distanciados da realidade do mercado de 

trabalho. A demanda por profissionais qualificados se comprova através do apoio recebido pela 

Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) em data 23/11/2012. (Ver anexo 05). 

 

4.1 O município e o entorno do campus 

A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC está situada em Criciúma, no 

sul de Santa Catarina. O município abrange uma área de 236 km
2 

e possui, aproximadamente, 

200.000 habitantes. Originou-se por meio da colonização européia, com destaque para os 

portugueses, italianos, alemães, poloneses e, posteriormente, os negros, vindos de outras 

regiões do país. Essas etnias tiveram influência significativa no desenvolvimento, não só 

da cidade de Criciúma, mas também das demais cidades que compõem o sul de Santa 

Catarina. 

A região ocupa uma área de 9.049 km², equivalente a 9,8% do território do Estado. 

Compreende 39 municípios e abriga uma população estimada em 903 mil habitantes, dos quais 

cerca de 500 mil moram nas áreas urbanas. 

Está dividida em três microrregiões, assim designadas: Associação dos Municípios 

da Região de Laguna (AMUREL), Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) 

e Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Criciúma, pelas suas 

características socioeconômicas é atualmente, o município pólo da região da AMREC. Em 1983 

foi desmembrada em duas Associações AMREC e AMESC. A AMREC foi fundada em 25 de abril 

de 1983 com 07 municípios, integrada por Criciúma (sede), Içara, Lauro Muller, Morro da 

Fumaça, Nova Veneza, Siderópolis e Urussanga. Posteriormente veio Forquilhinha, Cocal do Sul 

e Treviso. No dia 18 de maio de 2004 a AMREC oficializou a sua 11ª cidade integrante, com a 

entrada de Orleans. 

A partir de 1965, Criciúma entrou em um processo de modernização e diversificação 

econômica. 

Com a ascensão do setor cerâmico, estimulou-se o surgimento de várias outras 
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atividades econômicas que dão sustentação à produção de pisos e azulejos, como é o caso da 

indústria de compostos cerâmicos e de máquinas e equipamentos. A indústria cerâmica teve 

origem nas pequenas atividades comerciais que se transformaram em indústrias de porte, e nas 

pequenas olarias que se tornaram fábricas de lajotas glasuradas e azulejos. Porém, o impulso 

efetivo às atividades cerâmicas veio no ano de 1970 e início de 1980, com uma política de crédito 

patrocinada pelo Banco Nacional de Habitação. 

A indústria do vestuário  originou-se  em  Criciúma,  na  segunda metade do ano de 

1960, com pequenas casas comerciais que revendiam produtos para as mineradoras e os 

conhecidos armarinhos, que comercializavam roupas, alimentos e utensílios domésticos. Em vez 

de comprarem peças de vestuário em centros maiores, muitos comerciantes passaram a 

confeccionar suas próprias marcas. 

Nesse entremeio do setor carbonífero e cerâmico, a indústria do vestuário teve um 

crescimento exponencial no ano de 1980, estimulando atividades correlatas, como lavanderias, 

serigrafias, estamparias e outras. A economia sul catarinense, a qual mantém a cidade de 

Criciúma como seu centro, apresenta três características: é uma economia especializada, na 

qual se destaca a indústria   de revestimentos cerâmicos; diversifica-se nas indústrias de 

plásticos, tintas, molduras,  vestuários,  calçados,  metal-mecânica  e  química;  é  integrada, 

comercializa com todo o mercado nacional, inclusive, exportando para diversos países, além de 

sediar várias empresas que fornecem peças e equipamentos para os setores locais mais 

importantes. A cidade de Criciúma também é um centro de destaque em serviços: educação 

(UNESC, SATC - Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina), saúde, 

informática e automação industrial. Em relação à agricultura, o município é um dos maiores em 

termos de produtividade de arroz por hectar (rizicultura), e é grande produtor de mel, fumo e 

outros.  

A partir dos anos 1970, o carvão foi dando lugar, paulatinamente, a uma gama 

enorme de iniciativas industriais que transformaram a face de Criciúma. Grupos empresariais 

foram constituídos e o carvão, já no final do ano de 1990, deixou de ser explorado em todo o 

território municipal. Hoje, Criciúma desponta como um centro tecnológico, cerâmico, plástico e de 

confecções. A indústria da construção civil está em plena ascensão e a metragem quadrada 

construída a cada ano é uma das mais altas de todo o Estado Catarinense. 

A UNESC está localizada no bairro universitário próximo a saída sul da cidade de 

Criciúma e ao aeroporto Diomício Freitas de Forquilhinha. Esta região da cidade, sofreu uma 

importante transformação ao longo dos últimos anos com o incremento da oferta de serviços e 

imóveis para locação em decorrência da ampliação e diversificação do número de estudantes e 

pesquisadores que frequentam o campus. São pessoas de diversas regiões do estado de Santa 

Catarina, de outros estados do Brasil e, até mesmo, de outros países com os quais a Instituição 

mantém convênios. 

Localizando o campus geograficamente na cidade de Criciúma, percebe-se um cenário bastante 

propício ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. 
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Sendo uma cidade polo, Criciúma desponta como centro de especialidade para outras 

cidades pertencentes a AMREC – Associação dos municípios da região carbonífera, AMESC – 

Associação dos municípios do Extremo Sul Catarinense e a AMUREL – Associação dos 

municípios da região de Laguna. 

As bases didáticas do Curso de Design relacionam projeto, produção e mercado à 

cultura produtiva, material e cultural da região e do país e criativamente analisam e sintetizam as 

interações entre esses setores para oferecer respostas apropriadas e inovadoras. O momento 

histórico que vive o Sul de Santa Catarina é propício, considerando a melhoria da qualidade de 

vida de sua população e consequente aumento do consumo de bens materiais e serviços.  

A concretização da BR 101, importante canal de escoamento da produção regional, 

deverá permitir a instalação de novas empresas na região. Devido à diversificação do parque 

industrial e a necessidade de agregar valor aos produtos através do design. Como exemplo, o que 

ocorreu no setor cerâmico, o qual incorporou o design em sua cadeira produtiva e atualmente 

disputa mercados internacionais, se aplica ao setor do vestuário e acessórios de moda. O 

investimento tecnológico permitiu o avanço qualitativo associado á diferenciação dos novos 

produtos dirigidos aos consumidores.  

 

4.2 Demanda de profissionais 

O Curso de Graduação em Design - com ênfase em projeto de produtos segue as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, aprovadas na Resolução n.5 de 8 de Março de 2004, na 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Sua abrangência se 

estenderá aos setores do mobiliário, confecção, jóias, cerâmica, embalagens, artefatos de 

qualquer natureza, artesanato, polímeros, softwares, traços culturais da sociedade, calçados e 

outras manifestações regionais.  

O Curso de Design - com ênfase em projeto de produtos se caracteriza por sua 

formação teórica e prática e sua associação com os setores produtivos da iniciativa privada, 

permitindo integrar seu corpo discente à realidade do mercado. Sua demanda foi identificada 

principalmente através das solicitações de estágios oriundas da iniciativa privada ao Setor de 

Estágios e Empregabilidade da UNESC, e dos acadêmicos dos Cursos de Engenharia de 

Materiais e Artes Visuais da UNESC, que solicitavam um Curso de Design específico e não 

somente disciplinas isoladas, para atuar no mercado de trabalho regional.  

O cenário atual da economia brasileira é bastante diferente do de algumas décadas, 

quando o ensino de design começou no país. O aluno tem, hoje, muito mais oportunidades de 

ingressar no mercado de trabalho. Até porque a concorrência com produtos fabricados no exterior 

fez com que os nossos empresários se movimentassem para produzir com mais originalidade. O 

profissional é bastante requisitado no Sudeste, que tem um importante parque gráfico e conta com 

grande número de multinacionais dos ramos alimentício e têxtil. Na Região Sul, os postos de 

trabalho se expandem a cada ano por causa do grande parque gráfico e do desenvolvimento do 
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setor industrial. O Nordeste oferece boas chances em indústrias como as do Polo de Camaçari, na 

Bahia. No Norte, a Zona Franca de Manaus reúne os maiores empregadores.” 

 

 

4.3 Previsão para a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

O PPC terá como objetivo buscar o aperfeiçoamento do curso nas várias dimensões 

que o compõem: conceitual, administrativa, infraestrutura, avaliação, bem como articulações com 

o contexto regional. Ressalta-se o papel do NDE - Núcleo Docente Estruturante, que deve atuar 

em três frentes, quais sejam: articulação pedagógica do curso; planejamento e acompanhamento 

com base nos resultado das avaliações do curso internas e externas (mais especificamente o 

ENADE). Com isso, pretende-se que esse núcleo ofereça um permanente acompanhamento 

pedagógico do curso, de forma a dar suporte à implementação e acompanhamento das mudanças 

propostas pelo curso. 

Entre as ações propostas, define-se em primeira instância o aperfeiçoamento contínuo 

com relação ao conteúdo das disciplinas para que ajustem se aos objetivos propostos pelo curso 

bem como ações interdisciplinares que promovam a integração de conteúdo e aproximação com o 

contexto socioeconômico. Neste sentindo considera-se a importância do encadeamento do 

conjunto das disciplinas de Projeto, criando-se, a partir de um ponto essencial de competência e 

atuação do designer, integrando conhecimentos das disciplinas evoluindo de acordo com as fases 

do curso.  

O PPC será renovado a cada dois anos e revisto periodicamente nas reuniões de 

colegiado do NDE, que acontecem a cada quinze dias e será registrado em ata. Os relatórios de 

Avaliação Institucional também subsidiaram o processo de revisão do documento. As alterações 

propostas serão posteriormente apresentadas em reunião do colegiado com docentes e 

representantes dos discentes através dos representantes de turma, representantes do Centro 

Acadêmico de Design e registrados em ata. 

 

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURRÍCULO  

5.1 Princípios filosóficos 

 

A UNESC entende por sociedade ideal uma sociedade democrática, igualitária, 

centrada no desenvolvimento humano, com um desenvolvimento social justo e ecologicamente 

integral, com novas e diferentes formas de participação do cidadão, que sobreponha os interesses 

coletivos aos individuais.  

Nessa nova sociedade fundamentada na solidariedade, na ética e na transparência, a 

distribuição de renda e de bens se torna uma possibilidade concreta. A preocupação com o meio 

ambiente deve desencadear atitudes em que se utilizem os recursos naturais de forma 
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apropriada, para satisfazer as necessidades básicas da população, sem prejuízo às gerações 

futuras. 

O Design nesse sentido passa de uma visão centrada no usuário para uma visão 

sistêmica. Segundo Manzini (2008) como possibilidade de transpor a partir de uma visão de 

competitividade organizacional (centrada nos recursos e nos resultados) para a visão da 

competitividade sistêmica (cadeia de valor, rede e nação). Em seu campo de ações, que abrange 

desde a concepção do produto até a relação com o mercado de consumo, a proposta é desenhar 

os limites da atuação do profissional e suas articulações entre o ensino a pesquisa e a extensão, 

num diálogo contínuo. Sendo o Design o resultado das interações entre indivíduos, grupos e 

organismos que integram a atividade, está sujeito á capacidade de assimilar as novas tecnologias, 

diferentes formas de comunicação e novas frentes de ação projetual.   

A visão do Design é integradora, aliando os saberes científico e tecnológico aos 

experimentos práticos, em diversos campos de ação, privilegiando a postura ética e o 

compromisso com o bem comum e o meio ambiente de forma a desencadear atitudes em que se 

utilizem os recursos naturais de forma apropriada, para satisfazer as necessidades básicas da 

população, sem prejuízo às gerações futuras.  

Essa sociedade deve estar voltada ao bem-estar de todos, reafirmando os valores 

morais, respeitando a diversidade cultural e a identidade dos povos. Deve garantir a todos o 

acesso ao conhecimento científico e tecnológico e a oportunidade de trabalho, incentivando a 

cultura da paz (entendida não como ausência de conflitos, mas a vivência destes sem violência 

em suas mais diversas formas de expressão) e da espiritualidade, (entendida como atitude que 

promove a vida, contra todos os mecanismos de destruição e de morte), opondo-se, assim, ao 

consumismo desenfreado. Deve respeitar a liberdade do indivíduo de ir, vir e expressar-se, de 

acordo com as suas crenças e concepções. Nesta sociedade todos devem ter acesso à saúde, à 

educação, ao lazer, à segurança, à moradia, ao trabalho de qualidade, aos bens naturais, culturais 

e tecnológicos, para o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões: física, 

mental, cultural e espiritual.  

Esse ideal de sociedade só será alcançado a partir do momento em que o homem se 

conscientize de que não vive só, de que cada ação sua vai repercutir de forma positiva ou 

negativa no meio em que vive. Consciente de sua ação transformadora, deve optar somente pelas 

atitudes positivas e construtivas. 

Faz-se necessário, também, que o homem reafirme valores sociais essenciais como: 

amor fraterno, união, humildade, honestidade, companheirismo, paz, respeito ao próximo e à 

natureza, justiça, solidariedade, responsabilidade, ética, igualdade, valorização das emoções e 

sentimentos, desprendimento e espiritualidade. O homem para o 3º milênio necessita resgatar sua 

interconexão com os outros, isto é, ver nos outros seres humanos pessoas que ajudarão a 

construir um mundo melhor. Deve ser cidadão crítico, participativo e propositivo. Será sujeito 

empreendedor, consciente das riquezas nacionais, humanas e naturais, de seu papel de 
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transformação no mundo, comprometido com a preservação da vida no planeta (fraterno, 

ecológico e espiritualizado). O mesmo deve, em primeiro lugar, buscar a sua própria identidade, 

vivenciando valores que o tornam um ser humano melhor e mais feliz. 

Esses valores devem ser vividos na família, na escola e em toda sociedade, buscando 

construir para o ser humano uma vida digna, respeitando as suas necessidades básicas 

fundamentais. 

Contribuindo para construção desta sociedade, a UNESC, com nível de excelência 

educacional, conquistará espaço no mundo regionalizado e globalizado em que se instaura. 

 

5.2 Princípios metodológicos  

A proposta metodológica fundamental do curso de Design - com ênfase em projeto de 

produtos é a indissolubilidade do ensino, da pesquisa e da extensão em suas atividades 

curriculares. Os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos, no decorrer do curso, além do 

enfoque técnico, deverão estar interligados com outras áreas de conhecimento, caracterizando um 

trabalho interdisciplinar e respaldando os objetivos de responder aos reais problemas da 

comunidade.  

O aluno constrói um significado e/ou o reconstrói do ponto de vista pessoal e social. 

Vygotsky (1991) defendia a importância da relação e da interação com outras pessoas na origem 

dos processos de aprendizagem. Na interação cooperativa, o contraste entre pontos de vista, 

moderadamente divergentes a propósito de um problema ou conteúdo de resolução conjunta, são 

positivos.  

A aprendizagem significativa- Aprender fazendo - é um dos princípios, no qual as 

práticas que envolvem metodologias projetuais de design desenvolve a prática por meio de 

problematizações, no sentido de promover a aplicação de conceitos por meio de composições 

visuais, bem como a construção do conhecimento envolve uma atividade mental intensa, 

caracterizando-se pelo fato dos alunos estabelecerem relações não arbitrárias, mas pertinentes e 

valiosas no sentido individual e coletivo. Vygotsky (1991)1. 

Por meio de aulas expositivas dialogadas e seminários o professor deve oportunizar 

demonstração da capacidade intelectual do aluno, bem como a disposição ao debate e a 

controvérsia afim de uma construção intelectual e emocional do aluno para que o conteúdo se 

faça de forma interativa e cooperativa levando em conta o conhecimento prévio do discente. 

A organização didático-pedagógica da matriz curricular do curso abrange disciplinas 

básicas, em harmonia com os elementos complementares que configuram o seu currículo pleno, 

propiciando a aquisição do saber de forma articulada. 

A metodologia de ensino superior utilizada no curso contempla uma abordagem que 

integra os elementos necessários para o desenvolvimento pleno do processo de ensino-

                                                           
1
 VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes: 1991 
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aprendizagem, estimulando a iniciativa à aprendizagem, indispensável ao processo de formação 

continuada.  

Por meio de metodologias processuais, qualitativas e quantitativas de planejamento e 

projeto, o destino é a materialização de produtos.  A expressão do conhecimento se dá na forma 

de composição visual plana e tridimensional, bem como a relação com os conceitos e princípios 

do design na representação textual ,  relacionando a teoria e prática. 

A capacitação para o trabalho em equipes multidisciplinares e a abordagem sistêmica 

afim de uma compreensão do design na sua relação com o indivíduo, com a sociedade e o meio 

ambiente. 

A estratégia pedagógica abrangerá técnicas individualizadas e integrativas, com a 

utilização de aulas expositivas, estudos dirigidos, dinâmicas de grupo, seminários e recursos 

audiovisuais, aulas de laboratórios, abordando as áreas de conhecimento e visando o 

desenvolvimento das habilidades, atitudes e valores éticos, fundamentais à formação profissional. 

O envolvimento do acadêmico na aprendizagem proporcionará a formação do 

profissional de forma integrada ao contexto sócio cultural, capacitando-o a trabalhar em equipe e a 

comprometer-se com a responsabilidade social e educacional. 

O curso objetivará uma sólida formação básica interdisciplinar, de forma a permitir ao 

acadêmico, a aquisição de conhecimentos essenciais em profundidade e de modo integrado. São 

previstos desenvolvimento de projetos de produtos nas disciplinas específicas. Nas demais 

disciplinas do meio, as práticas de exercícios projetuais deverão ocorrer compatibilizando 

conteúdos da mesma fase. 

 

 

6. OBJETIVOS DO CURSO 

6.1  Objetivo Geral 

 Capacitar o acadêmico para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, 

estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 

considerando os aspectos políticos, econômicos, ambientais, sociais e culturais, com visão 

ética e humanista.  

 

6.2 Objetivos específicos 

● Capacitar para a utilização de conhecimentos projetuais, científicos e tecnológicos, 

aplicados à produção industrial, artesanal e a prestação de serviços; 

● Aplicar conhecimentos gerenciais adequados à produção seriada, seja ela artesanal ou 

industrial, à prestação de serviços e seus reflexos no produto e no mercado; 

● Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

● Conceber, projetar e analisar o impacto de novos produtos nos processos de produção; 
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● Identificar, formular e resolver problemas de compatibilização com os sistemas de 

comercialização;  

● Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas aplicadas aos sistemas de 

simulação de novos produtos; 

● Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

● Atuar em equipes multidisciplinares; 

● Compreender e aplicar a ética com responsabilidade no exercício profissional; 

● Avaliar o impacto das atividades projetuais e produtivas no contexto social, econômico e 

ambiental; 

● Avaliar a viabilidade econômica de novos produtos; 

● Considerar a sustentabilidade do processo produtivo e seu impacto no meio ambiente; 

 

7.  PERFIL DO EGRESSO 

A estrutura curricular do curso terá como marca a flexibilidade, objetivando dar ao 

futuro profissional o ensejo da escolha da área que mais se aproxime de seus interesses. As 

características do perfil, voltadas a um enfoque sistêmico, propiciarão ao profissional designer de 

produtos uma visão de integração dos processos projetuais e produtivos, permitindo que ele 

possa se adaptar às mudanças nos contextos sociais, econômicos e tecnológicos, por quais 

passa a sociedade na atualidade. 

A melhoria da qualidade de vida através de bens e serviços e seu comprometimento 

com a sustentabilidade, impacto ambiental, produtividade e a competitividade são seus objetivos 

permanentes. Quanto ao seu modo de atuação, deve ser preparado, acima de tudo, para ser um 

profissional capaz de estabelecer as interfaces entre as áreas que atuam diretamente sobre os 

sistemas técnicos e a área comercial da empresa.  

 Assim, por meio da combinação de Ensino, Pesquisa e Extensão serão possíveis 

aprofundar os conceitos do Design - com ênfase em projeto de produtos e possibilitar a formação 

profissional que revele competências e habilidades para: 

I - capacidade criativa para propor soluções inovadoras, utilizando domínio de técnicas e de 

processo de criação; 

II - capacidade para o domínio de linguagem própria expressando conceitos e soluções, em seus 

projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e reprodução visual; 

III – capacidade de interagir com especialistas de outras áreas de modo a utilizar conhecimentos 

diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e execução de pesquisas e projetos; 

IV - visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir da combinação 

adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos de fabricação, aspectos 

econômicos, psicológicos e sociológicos do produto; 



25 
 
V - domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber: definição de 

objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e avaliação de alternativas, 

configuração de solução e comunicação de resultados; 

VI - conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida visão setorial, 

relacionado ao mercado, materiais, processos produtivos e tecnologias abrangendo mobiliário, 

confecção, calçados, jóias, cerâmicas, embalagens, artefatos de qualquer natureza, traços 

culturais da sociedade, softwares e outras manifestações regionais; 

VII - domínio de gerência de produção, incluindo qualidade, produtividade, arranjo físico de 

fábrica, estoques, custos e investimentos, além da administração de recursos humanos para a 

produção; 

VIII - visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e culturais, revelando 

consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, estéticas e éticas 

de sua atividade. 

IX- Compromisso com ética e responsabilidade social e profissional; 

X- Disposição para auto aprendizagem e educação continuada; 

XI- Comunicação eficiente nas formas oral, escrita e gráfica; 

XII- Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 

XIII- Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas; 

XIV- Capacidade empreendedora; 

XV- Competência para compreender a inter-relação dos sistemas de produção com o meio 

ambiente, tanto no que se refere à utilização dos recursos escassos quanto à disposição final de 

resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de sustentabilidade; 

XVI- Competência para acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-

os a serviço da demanda das empresas e da sociedade; 

XVII- Domínio das técnicas computacionais necessárias para formação do designer de 

produtos; 

XVIII- Aplicar conhecimentos projetuais, científicos e tecnológicos, e os respectivos 

instrumentais; 

XIX- Planejar, desenvolver e testar novos produtos; 

XX- Realizar estudos de viabilidade técnica econômica; 

XXI- Conceber, projetar e analisar produtos; 

XXII- Planejar, coordenar e controlar projetos; 

XXIII- Modelar e otimizar produtos; 

XXIV- Supervisionar a operação de inserção e a manutenção de produtos no mercado; 

XXV- Avaliar o impacto das atividades do Design no contexto social e ambiental. 

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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8.1 Estratégias de implantação do currículo 

O currículo pleno do curso de Design - com ênfase em projeto de produtos é 

constituído de disciplinas que representam o desdobramento das matérias de currículo mínimo, 

acrescido de disciplinas optativas de caráter complementar que atendam as exigências da 

programação específica, as características da Instituição, da região e as diferenças individuais dos 

alunos. 

Esse conjunto de disciplinas deverá munir o futuro profissional de referências teórico-

práticas e de conhecimento necessário à sua ação educativa, possibilitando ao futuro profissional 

lançar-se ao mercado de trabalho com segurança e maturidade suficientes para desempenhar as 

funções relacionadas à sua área.  

8.2 Organização Curricular 

Além de atender aos preceitos legais, a preocupação maior ao organizar as disciplinas 

dentro do quadro curricular foi a de ensejar uma visão orgânica e integrada dos conteúdos para 

que os objetivos propostos possam, efetivamente, ser alcançados. A infraestrutura físico-

pedagógica deverá proporcionar condições suficientes para a adoção de metodologias, técnicas 

de ensino e pesquisa condizentes com o curso proposto.  Na parte de disciplinas 

profissionalizantes específicas, dá-se ênfase ao estudo e desenvolvimento de projetos de novos 

produtos, execução de modelos físicos, domínio técnico e científico dos processos de fabricação, 

a relação ergonômica com o usuário e a interface com o mercado consumidor. As bases para o 

Projeto de Produto iniciam já no 1º semestre, com os conhecimentos básicos de representação 

gráfica e metodologias e se estendem até o uso de softwares, com o propósito de instrumentalizar 

o acadêmico para o processo de desenvolvimento dos projetos.  

A proposta curricular do Curso conduz a formação interdisciplinar, permitindo a 

apropriação de conhecimentos que integram diferentes campos do saber. 

Assim, a matriz curricular do curso apresenta como componentes curriculares: 

Disciplinas Curriculares; Estágio Supervisionado; Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

Atividades Acadêmico Científico Culturais – AACC, entre outros, que  articulados, proporcionam 

ao acadêmico a reflexão e o diálogo da prática profissional num duplo movimento em que, ao 

analisar a prática refletida, extraem dessa prática as teorias aprendidas. 

A metodologia de ensino utilizada no curso contempla uma abordagem que integra os 

elementos necessários ao processo de ensino, fomentando à aprendizagem e o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores éticos, indispensáveis ao processo da formação 

humana e profissional. 

As disciplinas são divididas em três grandes grupos: 
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1. Compreensão de fenômenos (as disciplinas teórico-práticas): História do Design, Tópicos de 

Design I e II, Ciência e Tecnologia I e II, Mecanismos, Ciência dos Materiais, Modelagem, 

Estruturas, Estudos de Ergonomia I a III, Processos de Fabricação, Ética, Gestão do Produto, 

Fundamentos de Marketing, Técnicas de Prototipagem, Gerenciamento da Produção, Propriedade 

Industrial e Empreendedorismo e Sociologia; 

 2. Domínio de linguagens (linguagem gráfica, linguagem digital, linguagem tridimensional, 

linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem textual,): Laboratório de Design I a VI, 

Metodologia Científica e da Pesquisa, Semiótica, Teoria da Estética e Percepção; 

3. Aplicações na realidade (projeto): Introdução ao Design, Projeto de Produto I a V, Estágio 

Supervisionado, Projeto de Conclusão de Curso. 

 

 

Fluxo das Disciplinas Obrigatórias e Optativas do Curso de Design 

 

Fluxo de Disciplinas Obrigatórias do Curso de Design da UNESC   

                
Disciplinas Obrigatórias 

Primeira 

Fase 

Segunda 

Fase 

Terceira 

Fase 

Quarta   

Fase 

Quinta    

Fase 

Sexta     

Fase 

Sétima    

Fase 

Oitava 

Fase 

13863 
Laborátorio 

de Design I 

13865 

Laboratório 

de Design II 

13870 

Laboratório 

de Design 

III 

13875 
Laboratório 

de Design 

IV 

13881 
Laboratório 

de Design 

V 

13886 
Laboratório 

de Design 

VI 

13892    
Estágio 

Supervisio-

nado  

  

13861 
Introdução 

ao Design  

13869 
Metodologia 

Científica e da 

Pesquisa 

13874 
Projeto de 

Produto I 

13877 
Projeto de 

Produto II 

13882 
Projeto de 

Produto III 

13888    

Projeto de 

Produto IV 

13891   
Projeto de 

Produto V 

13897 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso - 

TCC 

13862 
Tópicos de 

Design I 

13866 

Ciência e 

Tecnologia 

II 

13873 

Estudos de 

Ergonomia 

I 

13876 
Estudos de 

Ergonomia 

II 

13884      
Ética 

13887   

Estudos de 

Ergonomia 

III 

13893 

Técnicas de 

Prototipagem 

13896 

Sociologia 

13860 
História do 

Design  

13868 
Ciência dos 

Materiais 

13871 
Modelagem  

13879 

Processo 

de 

Fabricação 

  

13889    
Gestão de 

Produto 

13894 

Gerenciamento 

da Produção 

  

13864 
Ciência e 

Tecnologia 

I 

13867 

Mecanismos 
13872 

Estruturas 
  

13880 

Tópicos de 

Design II 
  

13895 

Propriedade 

Industrial e 

Empreende-

dorismo  

  

      
13878 

Semiótica 

13885 
Teoria da 

Estética 

13890 
Fundamentos 

de Marketing 
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13883 

Percepção 
    

Disciplina 

Optativa 

 

 

As temáticas referentes às culturas afro-brasileira e indígena são abordadas nas disciplinas 

teórico-práticas (compreensão de fenômenos – Grupo 1), mais especificadamente nas disciplinas 

Ciência e Tecnologia II e Sociologia. Referente à Educação Ambiental, este assunto é 

contemplado na disciplina de Tópicos de  Design II, pertencente ao mesmo grupo  das disciplinas 

teórico-práticas. 

O evento Maio Negro na UNESC, é periodicamente realizado já há 11 anos e que 

teve sua recente última edição em 2013, o XI Maio Negro 

(http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/).  É uma iniciativa que tem como proponentes o 

Curso de História da UNESC, a ONG ACR - Anarquistas Contra o Racismo e a Unidade 

Acadêmica de Humanidades Ciências e Educação - UNAHCE. Tem como público alvo a 

comunidade da UNESC (estudantes, docentes, funcionários e gestores), movimentos sociais de 

Criciúma e região, professores da rede municipal, estadual e particular de ensino, comunidade em 

geral, sindicatos, estudantes e educadores de faculdades da região, Ong´s e Entidades 

Estudantis. 

A Lei Federal 10.639/03 abriu uma ampla fronteira para o ensino e a aprendizagem de 

tudo o que diz respeito à história do continente africano e da população negra no Brasil. No 

entanto, o país ainda carece de material didático, formação de professores e reflexões pertinentes 

sobre a história da África e dos africanos. Nesse sentido, o MAIO NEGRO abre uma perspectiva 

inovadora para pensar, reconhecer e reconstruir a história dos africanos desde uma perspectiva 

interna àquele continente e os reflexos da dispersão de africanos pelo mundo, principalmente, o 

Brasil. A África antes dos colonizadores nos mostra que são muitas Áfricas que se apresentam 

aos nossos olhos: a África “branca” e a África “negra”; a África islâmica e a África tradicional; a 

África Mediterrânica; a África subsaariana e África tropical. Mas em todas estas Áfricas, o que 

vemos são povos autônomos, com costumes e instituições próprias, senhores de seus destinos, 

donos de sua história. 

Nas edições dos eventos, os professores e os estudantes de toda a UNESC, tem a 

oportunidade de conhecer a outra África que não aquela estereotipada e fixa à natureza 

prodigiosa do continente, geralmente retratada nos livros e nos meios de comunicação.  Uma 

história dinâmica, com sons e imagens, que representam reis, rainhas e seus reinos, rotas de 

comércio, pessoas portadoras de conhecimento, religiosidade e sentimentos, enfim, uma história 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/


29 
 
muito rica em todos os sentidos e em contato contínuo com os outros continentes conhecidos 

naquela época.  

Por outro lado, vários aspectos da afrodescendência que sobreviveram no Brasil e que 

vão muito além do samba, da capoeira, do carnaval e da religiosidade de matriz africana são 

bastante explorados. Isto tem grande relevância acadêmica e cultural formativa, pois foram mais 

de cinco milhões de africanos que foram transportados para o Brasil de forma compulsória e que 

aqui criaram meios de sobrevivência e formas de inserção social, cultural e política. Nesse 

sentido, tivemos os jornais da imprensa negra, os intelectuais negros, as organizações políticas e 

culturais e, recentemente, as conquistas das ações afirmativas e as terras das comunidades 

remanescentes de quilombos.  

As temáticas das africanidades e das afrodescendências, diretamente ligadas aos 

estudos da diáspora africana, cada vez mais ocupam os corações e mentes, primeiramente dos 

pesquisadores, e hoje de todos os interessados pelo tema. A partir de uma concepção do 

“Atlântico negro”, proposta pelo sociólogo inglês Paul Gilroy, começou-se a pensar no oceano 

como uma via de mão dupla que trazia não apenas pessoas e mercadorias mas também 

concepções de mundo, culturas  e pensamentos. É uma outra concepção da construção do 

conhecimento que passa a dar uma relevância ao que se produziu na outra margem, o continente 

africano deixa de ser apenas fornecedor de mão de obra para a construção do novo mundo e se 

torna também protagonista da nossa história. 

Tem como objetivo principal “aprofundar e subsidiar educadores/as, instituições 

escolares/ educacionais acerca de questões pertinentes a Lei 10.639/ 2003, proporcionando o 

acesso efetivo deles às principais discussões que tem ocorrido em âmbito estadual/ nacional 

acerca das questões relacionadas à pesquisa e o ensino afro nos currículos escolares”. 

Como objetivos secundários o Maio Negro busca: Divulgar as ações e a produção de 

conhecimentos relacionados à negritude, cultura e educação afro em Criciúma e região; Estimular 

a reflexão sobre as discussões que estão acorrendo a nível nacional acerca do assunto; 

Proporcionar a troca de experiências entre educadores, estudantes, pesquisadores e comunidade 

em geral; Auxiliar e subsidiar, as iniciativas de instâncias educacionais da região que estejam 

implantando projetos que levem em conta a questão da educação afro e indígena, bem como, 

incentivar o início de desenvolvimento de projetos em unidades educacionais que não o tenham; 

Trazer para a Instituição as discussões que estão sendo feitas nas universidades do Brasil e na 

sociedade em geral; Sensibilizar a sociedade criciumense para a importância do efetivo 

desenvolvimento da referida temática nos currículos escolares; Apresentar materiais didáticos que 

ampliem a discussão em sala de aula acerca do assunto (Figura X e Y). 

 

Figura X - Folder do XI Maio Negro na UNESC 
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         Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura Y - Folders do XI Maio Negro na UNESC 

 

        Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

 

SOBRE A CULTURA INDÍGENA 
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Em relação à Cultura Indígena, a UNESC conta com o evento “Semana Indígena da 

UNESC: História e Cultura do Povo Guarani” 

 

No Brasil e na América de um modo geral, a história dos povos indígenas ainda é uma 

realidade desconhecida pela maioria da população. No meio escolar e acadêmico, o uso do termo 

“índio” no sentido genérico continua sendo uma prática cotidiana. Conhecemos muito mais sobre 

a realidade histórica da Europa ocidental do que a história dos diversos povos nativos do 

continente americano. 

Conhecer a história e a cultura dos povos indígenas da América não é uma simples 

atividade de ensino e pesquisa para suprir uma lacuna ignorada pela educação e pela História; é 

uma possibilidade de “um conhecer” para vislumbrarmos um novo modo de vida no Planeta. Hoje 

mais do nunca, não são os povos indígenas que precisam de mais um tipo de política de proteção 

ou ajuda, é a sociedade moderna do homem branco ocidental que precisa enfrentar o dilema 

crucial da Caixa de Pandora, do capitalismo globalizado que está devorando o planeta num ritmo 

acelerado. Conhecer a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil e da América pode 

significar o inicio de uma libertação cultural. 

A Semana Indígena da UNESC tem por objetivo fomentar as discussões 

acerca da importância da valorização e preservação da história, das culturas e do legado 

das populações indígenas como elemento essencial para a construção das identidades 

sociais dos diversos grupos que formaram o continente americano (Figuras X, Y, Z...). 

 

Figura X - Folder do Evento I Semana Indígena da UNESC 
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 Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

 

Figura Y - Palestra de Indígena Guarani para Acadêmicos, Docentes e Funcionários na I 

Semana Indígena da UNESC 

 

 

                 Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura Z - Entrevista com Indígena em Socialização com Escolares da Região, Docentes, 

Discentes e Funcionários na UNESC 
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       Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura Z - Entrevista com Indígena em Socialização com Escolares da Região, Docentes, 

Discentes e Funcionários na UNESC 

 

 

      Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 
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Figura Z - Relato de Vida de Indígena para Escolares da Região, Docentes, Discentes e 

Funcionários na UNESC 

 

 

     Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura Z - Relato de Vida de Indígena para Escolares da Região, Docentes, Discentes e 

Funcionários na UNESC 
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    Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

SETOR DE ARQUEOLOGIA DA UNESC 

 

O Setor de Arqueologia do Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da 

UNESC/ I-PAT / I-PARQUE, oferece prestação de serviços para o licenciamento arqueológico de 

áreas que sofreram algum tipo de impacto. Conta com equipe e laboratório especializados e com 

o suporte de outros setores do I-PARQUE (Figura X). 

 

Figura X - Atuação em Campo do Setor de Arqueologia da UNESC 
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 Fonte: Setor de Arqueologia da UNESC (2013) 

 

O Setor de Arqueologia desenvolve, entre outras, as seguintes atividades: diagnóstico 

prévio; levantamento arqueológico; salvamento arqueológico; análise de material; educação 

patrimonial; guarda de material e endosso institucional. 

Realiza também serviços para obras de usinas hidrelétricas, pequenas centrais 

hidrelétricas, rodovias, áreas de extração mineral, empreendimentos imobiliários, linhas de 

transmissão, instalação de dutos, indústrias, aeroportos e portos. 

Conta com equipe formada por Arqueólogo Coordenador, Arqueólogos, Vários 

Assistentes em Arqueologia, Biólogos, Geógrafos, Historiador e Zooarqueólogo. 

Alguns exemplos de projetos do Setor de Arqueologia da UNESC com relação com a 

cultura indígena e o patrimônio cultural indígena: “Projeto de Pesquisa intitulado “Programa de 

Salvamento Arqueológico na Jazida de Argila de Vargem Grande II”, no município de Lauro 

Müller/SC”; “Projeto de Pesquisa intitulado “Programa de Salvamento Arqueológico na Jazida de 

Argila de Vila Maria”, no município de Nova Veneza/SC”; “Projeto de Pesquisa intitulado 

“Monitoramento Arqueológico da área de intervenção da Rede de Distribuição de Gás Natural - 

ramal de expansão entre os municípios Maracajá e Araranguá - SC”, entre outros, que podem ser 

observados na sua totalidade na home page do setor 

(http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/). 

A importante inserção regional do Setor de Arqueologia da UNESC levou a instituição 

a sediar em 2013 a IX Jornada de Arqueologia Íbero-Americana 

(http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808). 

 

 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808
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1.1 Tecnologias de informação e comunicação 

 

A proposta curricular do Curso de Design conduz a formação multi-interdisciplinar, 

permitindo a apropriação de conhecimentos que integram os diferentes campos do saber.  

Assim, a matriz curricular do Curso de Design apresenta como componentes curriculares: 

Disciplinas Curriculares; Estágio Supervisionado; Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

Atividade Acadêmico Científico Culturais – AACC; Prática como Componente Curricular – PCC 

entre outros, que  articulados, proporcionam ao acadêmico a reflexão e o diálogo da prática 

profissional num duplo movimento em que, ao analisar a prática refletida, extraem dessa prática 

as teorias aprendidas. 

A metodologia de ensino utilizada no curso contempla uma abordagem que integra os 

elementos necessários ao processo de ensino, fomentando à aprendizagem e o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores éticos, indispensáveis ao processo da formação 

humana e profissional. 

As estratégias de ensino deverão abranger técnicas individualizadas e integrativas, 

presenciais e semipresenciais com a utilização de aulas expositivas e dialogadas, estudos 

dirigidos, dinâmicas de grupo, seminários e utilização de recursos audiovisuais e laboratoriais e 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs. Os professores ainda poderão oferecer 

atividade por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA tais como: interagir via chats, 

fórum ou pelo Parla; organizar suas aulas e materiais usando o recurso da WebPage; publicar 

material didático, textos complementares, links, atividades; publicar as aulas desenvolvidas na 

lousa digital interativa; solicitar atividades/trabalhos que podem ser publicados no AVA pelo 

acadêmico; realizar atividade avaliativa usando o recurso do QUIZ entre outras atividades  que 

possibilitem a participação ativa do acadêmico no processo ensino/aprendizagem. 

Esta participação proporcionará a formação do profissional culturalmente competente, 

capaz de dialogar, trabalhar em equipe, resolver problemas, com ética e responsabilidade social 

no sentido de consolidar a missão institucional e contribuir no desenvolvimento do seu país. 

O uso de ferramentas para o desenvolvimento de projetos em design se aplicarão por 

meio de softwares desenvolvidos para a indústria como: Solidworks, Rhinoceros, AutoCad e 

Sketch up. Bem como os recursos de hipermídia que fazem parte do contexto sócio cultural assim 

considerando o uso de blogs, ferramentas de edição de texto e imagem afim de uma integração 

do ensino com o meio sócio cultural. 

A pesquisa como parte da metodologia projetual de design se dará de forma 

complementar a pesquisa tradicional bibliográfica por meio de bancos de dados livres e restritos 

onde se inclui o portal da CAPES com acesso a bases multidisciplinares e nas áreas das Ciências 

Sociais Aplicadas como ScienceDirect, Emerald, Scopus; entre outras.  
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1.2 Avaliação do processo ensino-aprendizagem  

 

No Curso de Design, o sistema de avaliação segue as normas estabelecidas no 

Estatuto e no Regimento Geral da UNESC, e na Resolução n°1/2011/CÂMARA DE 

ENSINO DE GRADUAÇÃO que aprova os critérios de avaliação processual e 

recuperação para os cursos de graduação da UNESC e dá outras providências. 

O currículo previsto para o curso parte do princípio da necessidade de oferecer 

aos acadêmicos os conhecimentos científicos e técnicos na área de Design visando o 

desenvolvimento de habilidades humanísticas e dos conhecimentos necessários para o 

exercício da profissão.  

Para alcançar tal objetivo, o processo de gestão do curso deve permear um 

diálogo constante com profissionais das áreas específicas, oferecendo palestras, visitas 

técnicas e contato com as associações representativas de classes. 

Visando garantir a qualidade do processo ensino-aprendizagem, as disciplinas 

devem ser ministradas priorizando a apropriação crítica do conhecimento buscando uma 

postura consciente a partir das interações sociais. 

Com o intuito de alcançar a aprendizagem dos alunos, os educadores devem 

utilizar diversas metodologias de ensino, como aulas expositivas, seminários, simulações, 

desenvolvimento de cenários, entre outras técnicas que privilegiem o desenvolvimento 

das habilidades e competências dos educandos. 

De acordo com o Regimento Geral Interno da Unesc, Resolução nº 

01/2007/CSA, que se refere aos procedimentos de avaliação do desempenho escolar, a 

Resolução 1/2011/Câmara de Ensino de Graduação, o Colegiado do Curso de Design 

adotou o sistema de Avaliação Processual, com preponderância dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos. 

Para ser aprovado na disciplina o acadêmico deverá ter, no final do período 

letivo, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e média aritmética das 
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notas igual ou superior a 6 (seis), conforme Regimento Geral da Unesc, artigo 91, 

parágrafo único, p. 46. 

Por avaliação externa, compreende-se aquela realizada pelo SINAES (Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior). Para esse fim, a UNESC orienta-se pela legislação 

em vigor. 

       

1.3 Atividades Acadêmico Científico Culturais 

Os acadêmicos do curso serão incentivados a desenvolver atividades variadas que 

estão incorporadas à matriz curricular obrigatória. Estas atividades poderão envolver participação 

em projetos de pesquisa e de iniciação científica, trabalhos em parceria com a iniciativa privada, 

trabalhos de extensão junto à comunidade, bem como participação em eventos, tais como 

seminários, semanas acadêmicas, workshops e congressos, viagens de estudos e estágios não 

obrigatórios. Obrigatoriamente estão previstas 50 h/a para atividades acadêmicas, científicas ou 

culturais que deverão ser realizadas durante o período de desenvolvimento do curso, em horário 

não coincidente com as disciplinas que o estudante estiver matriculado naquele período. 

A participação nestas atividades será registrada no histórico acadêmico do aluno no 

curso, identificando a carga horária de cada atividade, conforme regulamento próprio: 

São consideradas Atividades Acadêmico Científico Culturais (AACC) aquelas 

realizadas pelo acadêmico durante o período em que está vinculado ao Curso de Design e 

relacionadas à sua formação, conforme definido no Projeto Pedagógico do curso, a saber: 

Realização de pesquisas; viagens de estudo; participação em seminários e eventos técnico-

científicos, realização de projetos experimentais, etc... de acordo com os critérios abaixo 

estabelecidos.  

Nº Atividade Critérios para avaliação Horas validadas Limite 

validável 

 

 

1 

Participação ou 

apresentações em 

congressos, seminários, 

exposição e/ou outros 

eventos. 

Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e 
da carga horária. 

No máximo, 4 h. 
por participação 
ou apresentação. 

 

 

20h.   

 

2 

 

Estágio não-obrigatório 

Apresentação de documento 

comprobatório da atividades 

e da carga horária. 

No máximo, 40 h. 

por ano. 

        

10h. 

 

 

 

 

Declaração do professor 

responsável que 

acompanhou a viagem 

4 h  por visita.  

32h 
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3 Visitas técnicas. incluindo a carga horária. 

4 Produções coletivas 

e/ou individuais. 

Apresentação de cópia do 

trabalho realizado. 

4 h por trabalho. 8h. 

 

5 

 

Monitorias. 

Apresentação de documento 

comprobatório da atividade e 

da carga horária.  

No máximo, 20 h. 

por ano 

 

10h.  

 

6 

 

Iniciação científica. 

Apresentação de documento 

comprobatório da atividade e 

da carga horária. 

No máximo, 20 h. 

por  ano 

 

10h.  

 

 

7 

Participação e/ou 

desenvolvimento de 

projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Apresentação de documento 

comprobatório da atividade e 

da carga horária. 

No máximo, 4 h. 

por projeto. 

 

 

32h 

8 Publicação de artigo 

completo. 

Apresentação de documento 

comprobatório e do artigo. 

8 h. por artigo 16h 

9 Publicação de resumos 

de artigos 

Apresentação de documento 

comprobatório e do resumo. 

6 h. por 

publicação 

12h 

 

1.4 Trabalho de Conclusão de Curso – Resolução n.27/2013/Colegiado UNACET 

Para obtenção do título de bacharel em Design, o aluno deverá ser aprovado em todas 

as disciplinas do currículo, realizar estágio supervisionado, ter apresentado o TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso) e ter cumprido com o mínimo necessário de horas (50 horas) para as AACC 

(Atividades Acadêmico-Científico-Cultural). 

O TCC, que ocorre na oitava fase do Curso, possui manual próprio, no qual estão 

definidas suas diretrizes e normas específicas. O objetivo principal do Trabalho de Conclusão do 

Curso de Design é revelar o domínio da metodologia de design para o desenvolvimento de 

produtos, de modo sistemático e criativo, associado á experimentação. O TCC reforça o modo de 

pensar o projeto, refletindo o domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas que fazem parte 

do Curso e demonstrando o senso de realidade e visão de mundo do acadêmico. O “aprender 

fazendo”, diretriz das escolas precursoras, norteará as produções, enfatizando a pesquisa 

aplicada, o caráter inovador, sua relevância social e seu comprometimento ambiental, parâmetros 

significativos para a atuação profissional dos designers.  

As diretrizes do TCC estão definidas no Manual de TCC do Curso. 

 

1.5 MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO 

CURSO SUPERIOR DE DESIGN DE PRODUTO 
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1.5.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O objetivo deste regulamento especifico é orientar os professores responsáveis: Coordenador, 

Professores Orientadores e Acadêmicos de Design quanto as diretrizes e normas que caracterizam o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de Design de Produto da UNESC. 

Baseado na missão da UNESC “Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a 

qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida (Restoluçao CSA 01/2006 Artigo 4º), as 

concepções de cunho legal fiiosófico e pedagógico desse documento foram elaboradas visando 

completar a formação do aluno o do futuro profissional e cidadão consciente, critico e ético, de 

acordo com as normativas do Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Graduaçao da UNESC, aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação (Resolução 19/2012, que 

altera o artigo 40 da Resolução 66/2009/Câmara de Ensino de Graduação), que estabelece as 

normas para a realização de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Para obtenção do título de bacharel em Design de Produto, o aluno deverá ser aprovado em todas 

as disciplinas do currículo, realizar estágio supervisionado, ter apresentado o TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso) e ter cumprido com o mínimo necessário de horas (50 horas) para as AACC 

(Atividades Acadêmico-Científico-Cultural). 

O TCC, que ocorre na oitava fase do Curso, e tem por objetivo principal do Trabalho de Conclusão 

do Curso de Design de Produto é revelar o domínio da metodologia de design para o 

desenvolvimento de produtos, de modo sistemático e criativo, associado á experimentação. O 

TCC reforça o modo de pensar o projeto, refletindo o domínio dos conteúdos abordados nas 

disciplinas que fazem parte do Curso e demonstrando o senso de realidade e visão de mundo do 

acadêmico. O “aprender fazendo”, diretriz das escolas precursoras, norteará as produções, 

enfatizando a pesquisa aplicada, o caráter inovador, sua relevância social e seu comprometimento 

ambiental, parâmetros significativos para a atuação profissional dos designers.  

1.5.2 DA MATRICULA, DA CARGA HORÁRIA E DA FREQUÊNCIA 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem matricula, no oitavo semestre do curso de Design de 

Produto com duração semestral estabelecida conforme Currículo Pleno do Curso (Resolução 

20/2008 - Câmara Ensino de Graduação), e subordinado ao estabelecido na legislaçao vigente. 

A matricula na disciplina de TCC poderá ser efetuada pelo acadêmico após ter cursado e com 

aprovação as disciplinas de Metodologia Cientifica e da Pesquisa (código 13869) e Projeto de 

Produto V (cód.13888) e a disciplina de Estágio Supervisionado (código 13892), com a efetivação de 

no minimo 75% dos créditos descritos na grade curricular obedecendo os respectivos pré-requisitos 

e sequencialidades. 

A carga horária é de 12 (doze) créditos, considerando a elaboração, confecção e apresentação do 

Trabalho de Conclusão do Curso. 



42 
 
A frequência nas atividades esta de acordo com as normas vigentes na Instituição (Resolução 

66/2009 —Câmara de Ensino de Graduação). 

1.5.3 DOS TEMAS DE PESQUISA 

O Tema de pesquisa estará de acordo com as linhas de pesquisa do Curso de Design, que são 

divididos entre as seguintes áreas de atuação:, Projeto, Produção e Mercado, devendo contemplar 

as seguintes etapas: 

 Caracterização do problema; 

 Análise de demanda; 

 Análise de oferta / concorrentes; 

 Características do mercado; 

 Prospecções e tendências do mercado; 

 Oportunidades e ameaças; 

 Serviços  e produto sugerido; 

 Briefing; 

 Identificação e análise de limites tecnológicos; 

 Conceitos gerados para solucionar os problemas/ atributos; 

 Conceitos selecionados / critérios; 

 Justificativas / relação com a viabilidade e impacto ambiental; 

 Projeto detalhado para produção e execução; 

 Modelo em escala real; 

 Conclusão; 

 Referências bibliográficas; 

 

Será vetado o TCC somente na condição teórica que não abrange uma das áreas estabelecidas nas 

áreas de pesquisa e sem seguir as etapas da Metodologia de Design. 

1.5.4  DO INÍCIO E DA CONCLUSÃO 

Para iniciar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o acadêmico deverá: 

i. Ter cumprido os pré-requisitos  estabelecidos; 

ii. Efetuar a matricula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

iii. Cumprir os prazos estabelecidos semestralmente pelo Coordenador de TCC, em 

relação ao inicio e conclusão das atividades de acordo com cronograma 

estabelecido.  

iv. Elaborar inicialmente uma proposta de trabalho de TCC, de acordo com o tema 

vigente no semestre; 

v. Aguardar parecer favorável da proposta do Professor Orientador e do Coordenador  

de TCC; 
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vi. Entregar toda a documentação necessária, para efetivação da disciplina; 

vii. Apresentar o TCC perante banca composta por três avaliadores (professores e/ou 

profissionais graduados); 

A finalidade dos pareceres dos professores e orientadores e coordenador de TCC é evitar que o 

acadêmico desenvolva um trabalho em desacordo com o tema escolhido no semestre , estabelecido 

pelo curso, que tenha tempo hábil para o desenvolvimento do mesmo, e que o trabalho para ser 

desenvolvido não demande um custo, que não possa ser disponibilizado. 

1.5.5 DAS ATIVIDADES E DO PROGRAMA 

O Trabalho de Conclusão de Curso  (TCC) compreendera o exercício das atividades no campo do 

design de Produto, com o desenvolvimento, apresentação e entrega do Trabalho de Conclusão de 

Curso, estabelecido em cronograma: de acordo com as disciplinas do curso e com as linhas de 

pesquisa. 

1.5.6 DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) 

Conforme o Regulamento Geral do Tratalhos de Conclusão de Curso da UNESC, a direção geral 

dos Trabalhos de Ccnclusão de Cursos de Graduação  ficará a cargo da Coordonação de Ensino das 

Unidades Acadêmicas de Ciências, Engenharias e Tecnologia - UNACET.  

A estrutura do componente curricular da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso comporta os 

seguintes atores: 

 Coordenador de TCC: professor que respondera pela coordenação dos TCC’s  

relacionados ao Curso de Design de Produto. 

 Orientador, professor responsável pela orientação do TCC, desenvolvido de acordo com as 

áreas vigentes; 

 Acadêmico, acadêmico regularmente matriculado no Curso de Design de Produtos da 

UNESC,  e que já cumpriu os pré-requisitos descritos por este regimento especifico. 

 

1.5.7 DAS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR COORDENADOR DE TCC 

O Coordenadorr do componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é o docente 

indicado pelo Coordenador do Curso de Design da UNESC, a quem cabe de acordo com o artigo 

3° do Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduacão da UNESC, da 

Seção 3° dos Trabalhos de Condusâo de cursos de bacharelado e cursos Tecnológicos. 

I. Fornecer as orientações  gerais  do  componente curricular e deste regulamento específico: 

II. Confeccionar cronograma, descrevendo as atividades e respectivos prazos, de acordo 

com o calendário institucional: 

III. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos pré-requisitos necessários: 
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IV. Avaliar juntamente corno orientador a proposta de TCC quanto à adequação ao tema vigente. 

V. Analisar o nome do Professor Orientador a proposto pelo Estagiário, com 

anuências do Coordenador do Curso quanto ao aspecto legal para a orientação. No caso de 

impedimento, indicar outro orientador e/ou  assumir a orientação; 

VI. Manter o controle de toda a documentação referente ao TCC; 

VII. Fornecer todas as informações necessárias ao Coordenador do Curso e aos Professores 

Orientadores de TCC; 

VIII. Convocar juntamente com o Coordenador do Curso, sempre que necessário, as reuniões com 

os Professores Orientadores de TCC: 

IX. Acompanhar o cumprimento das atribuições do Acadêmico e do Professor Orientador; 

X. Acompanhar, junto ao Professor Orientador, o desenvolvimento do TCC; 

XI. Marcar as apresentações e defesa do TCC: 

XII. Constituir as bancas para a apresentação do TCC; 

XIII. Ser responsável por preencher e finalizar o diário da disciplina bem como, demais 

documentos, sempre que necessário. 

1.5.8 DAS COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE TCC 

As atribuições de Professor Orientador são definidas no Art. 5° da Resolução 66/2009 da Câmara de 

Ensino de Graduação. 

Serão professores indicados pelo coordenador de TCC e/ou coordenador de curso de maneira 

equitativa, respeitando as habilidades, experiência profissional/acadêmica em área idêntica ou 

correlata ao tema vigente e disponibilidade de carga horária. (Resolução 66/2009) — Art. 4° 

parágrafo 10 - Câmara de Ensino de Graduação). 

1.5.9  DIREITOS E DEVERES DO ACADÊMICO 

I. Matricular-se na disciplina, obedecendo aos pre-requisitos determinados pelo 

curso: 

II. Propor o professor orientador; 

III. Apresentar a carta de aceite do professor orientador de TCC, Anexo I,  à Coordenação 

de TCC:  

IV. Apresentar o parecer da proposta de TCC do professor orientador e solicitar a 

mesma ao coordenador de TCC, Anexo XX; 

V. Elaborar uma proposta de Trabalho de TCC, conforme Anexo II, junto ao Orientador 

de TCC obedecendo o tema vigente e os prazos estabelecidos no cronogrma da 

disciplina; 

VI. Manter uma postura ético-profissional no desenvolver do TCC, tendo as seguintes 

atitudes: 

 desenvolver seu TCC com critérios éticos, técnicos e científicos; 



45 
 

 elaborar,  desenvolver e entregar por escrito a proposta de TCC  ao orientador o ao 

coordenador de TCC; 

 elaborar,  desenvolver e entregar por escrito o TCC; 

 participar de cursos, seminários ou palestras promovidos pela Universidade ou pelo 

curso que tenham relação com as atividades em desenvolvimento no TCC. 

VII. Solicitar a troca do Professor Orientador no prazo máximo de trinta (30) dias após o 

inicio do semestre em curso com a justificativa, Anexo III . *Caberá ao Coordenador 

do Curso e ao Coordenador de TCC dar parecer a respeito; e se for o caso, 

providendar novo Professor Orientador no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 

da data do aceite da solicitação. Caso isso não ocorra. o Coordenador de TCC 

assumirá automaticamente esta atribuição até o final do período vigente da disciplina: 

VIII. Realizar uma apresentação pública do TCC para avaliação final perante banca 

examinadora: 

IX. Entregar tabela de acompanhamento das atividades realizadas, durante o período 

de TCC, comprovando o número igual ou superior a dezoito (18) encontros de 

orientação.  Anexo IV; 

X. Ter seu trabalho de Conclusão de TCC avaliado pelo orientador e pela banca (Anexo V e 

VI), respectivamente): 

XI. Solicitar desistência da defesa do TCC, com anuência do orientador e coordenador 

de TCC, Anexo VII; 

XII. Caso o TCC tenha sido desenvolvido com base nos dados de instituições e/ou empresa 

externa à UNESC, o acadêmico deverá apresentar ao coordenador de TCC 

documento de liberação da divulgação dos dados, Anexo VIII. 

XIII. Entregar a declaração de orientação. Anexo IX, 

XIV. Informar  por escrito ao Coordenador de TCC  as irregularidades decorrentes do não 

cumprimento de condições estabelecidas neste regulamento; 

XV. Entregar todos os documentos solicitados; 

XVI. Cumprir as determinações gerais deste Regulamento; 

 

1.5.10 DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso será realizado na condição individual. (Resolução 19/2012 - 

Câmara de Ensino de Graduação) 

Com relação a essa atividade o acadêmico deverá  ainda: 

I. Elaborar de acordo com as normas metodológicas e diretrizes gerais estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

II. Entregar (01) cópia impressa (oontorme modelo institucional) do trabalho de Conclusão -TCC, 

com as correções sugeridas pela banca ao Coordenador de TCC, em até 7 dias após a 
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apresentação do mesmo; 

III. Entregar uma cópia em meio digitaI para que seu trabalho seja disponibilizado ao acervo da 

biblioteca  da UNESC. 

A defesa pública do trabalho somente será agendada se o acadêmico apresentar  o pedido de defesa à 

coordenação de TCC (Anexo X). 

1.5.11 DA AVALIAÇÃO DO TCC 

A avaliação do TCC abrangerá, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

I. Avaliação da apresentação oral e da forma escrita do TCC perante comissão composta de 

no mínimo três professores ou profissionais com curso superior, atuantes na área de 

realzaçâo do TCC.  Essa comissão será nomeada pelo Coordenador de TCC, em até 7 dias 

antes da data de agendamento da apresentação. A comissão será presidida por um 

dos integrantes da banca de TCC respectivamente. 

O tempo de apresentação pública do TCC é de no máximo 20 (vinte) minutos, podendo ser 

prorrogado por mas 10 minutos, caso necessário. Cada membro da comissão de avaliação terá até 20 

minutos, para as suas considerações; 

Os instrumentos e/ou critérios de avaliação do TCC estão descritos no documento de avaliação;( 

Documentações do item 8.7.14) 

A composição da nota final será constituída pela média  das avaliações dos integrantes da banca; 

Será considerado aprovado na disciplina de TCC o acadêmico com nota final igual ou maior a média 

definida no Regimento Geral da UNESC. 

Caberá ao orientador encerrar os trabalhos e ao final informar se o acadêmico foi aprovado pela 

banca.  A nota final referente à disciplina de TCC será disponibizada no Sistema Académico on line 

somente após a entrega de toda  a documentação  exigida na disciplina, obedecendo o calendário da 

instituição. 

1.5.12 DA REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR E DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE 

TCC 

O Professor Coordenador e os professores orientadores de TCC receberão remuneração de 

acordo com os critérios estabecidos da UNESC (Resolução 9/2012 – Câmara de Ensino de 

Graduação). 

1.5.13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos neste Regulamento Específico serão resolvidos pelo Coordenador do Curso de 

Design de Produto, Coordenação deEnsino da UNACET ou Pró-Reitoria de Ensino da Graduação 

da UNESC. 

Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Design de 

Produtos e Colegiado da Unidade Acadêmica. 
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Caberá ao Colegiado do Curso estabelecer os documentos pertinentes e  que, porventura,  vierem 

a ocorrer nos mesmos.  

1.5.14 DOCUMENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

I. Carta de aceite do professor orientador; 

II. Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. Justificativa de troca de professor; 

IV. Acompanhamento das atividades; 

V. Avaliação do orientador; 

VI. Avaliação da Banca; 

VII. Carta de desistência da defesa; 

VIII. Documento de liberação dos dados da pesquisa pela Empresa e/ou Instituição 

concedente; 

IX. Declaração de orientação; 

X. Pedido de Defesa. 

 

1.6 Estágio obrigatório e não obrigatório 

O estágio curricular obrigatório terá suas diretrizes estabelecidas de acordo com o 

regulamento geral dos estágios supervisionados dos cursos de graduação da UNESC: Resolução 

nº 02/09 da Câmara de Ensino Graduação, podendo ser desenvolvido, em horários alternativos ao 

da oferta das aulas.  É regido por um regulamento próprio aprovado pela Resolução n.28/2013 / 

Colegiado UNACET, elaborado e aprovado pelo Colegiado do curso e aprovado pelos órgãos 

competentes da Universidade. 

O estágio no curso de Design - com ênfase em projeto de produtos será realizado no 

decorrer do 7º semestre para complementar a formação acadêmica do aluno, sendo um contato 

inicial do acadêmico com a atividade projetual, tendo por objetivo amadurecer os conhecimentos 

adquiridos no curso, provocar a busca de novos conhecimentos e sedimentar a base teórica e 

prática ministrada, bem como colocá-lo frente das responsabilidades da função de designer.  

O aluno de design deverá seguir as regras do estágio, através do manual próprio, 

acompanhados pelo professor responsável pela disciplina Estágio Supervisionado. No manual, o 

aluno encontrará as normas de estágio que seguem o regulamento geral de estágios da 

Universidade. 

 

1.7 MANUAL DE PROCEDIMENTOS DOS ESTÁGIOS CURRICULARES DO CURSO SUPERIOR DE 

DESIGN DE PRODUTO 

1.7.1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Este documento tem como objetivo orientar as partes interessadas, isto é, o Professor Orientador, 

o Professor Responsável, o Coordenador de Estágios do Curso, o Coordenador do Curso, a 

Empresa ou Entidade Concedente do Estágio, em especial os Supervisores de Campo, e, 

principalmente, os Estagiários, sobre as diretrizes e procedimentos necessários para a prática de 

Estágios Curriculares do Curso Superior de Design de Produto. 

De acordo com o Art. 1º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, “Estágio é ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 

educação superior...”. Além disso, “O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando 

para a vida cidadã e para o trabalho”.  

A atividade de Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios está regulamentada de acordo as 

normativas da Resolução da n. 02/2009-Regulamento Geral dos Estágios dos Cursos de 

Graduação da UNESC – 07/05/2009, da resolução n. 12/2009 – Regulamento de Estágios da 

Unidade Acadêmica de Ciências, Engenharias e Tecnologias – UNACET – DE 24/06/2009, da  Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que define, classifica e estabelece as relações de 

estágio e da Resolução CNE/CP  n.03, de 18/12/2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Gerais para organização e funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

1.7.2 DOS OBJETIVOS 

Proporcionar aos acadêmicos a vinculação necessária entre as atividades práticas realizadas nas 

empresas e as atividades acadêmicas de formação na graduação, buscar uma contextualização 

dos conteúdos absorvidos durante o Curso. 

 Preparar o acadêmico para enfrentar a realidade do mercado de trabalho, envolvendo-se com 

projetos e problemas reais, em situações que exigirão a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos e das habilidades desenvolvidas durante o Curso.  

 Auxiliar o acadêmico no processo ensino-aprendizagem, através de conscientização das 

deficiências individuais, e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional. 

 Os Estágios Curriculares são divididos em Obrigatórios, por meio das disciplinas de Estágio 

Supervisionado e Não obrigatório.  

No curso Superior de Design de Produto, a figura do Coordenador de Estágio será exercida pelo 

professor indicado pelo Coordenador do Curso. Suas responsabilidades estão definidas no 

Regulamento Geral de Estágios da UNESC. Para isto, o Coordenador de Estágios do Curso 

Superior de Design de Produto será remunerado por 72 (setenta e duas) horas-aula, de acordo 

com a carga horária da disciplina Estágio Supervisionado, conforme currículo pleno do Curso e 

dentro do seu horário e regime regular de trabalho, para execução das atividades administrativas 



49 
 
previstas dos Estágios Obrigatórios e para acompanhamento dos Estágios Não Obrigatórios do 

Curso.  

Poderá ser realizado a partir do primeiro período do Curso. As solicitações deverão ser feitas 

pelos interessados junto ao Departamento de Estágio. Nesta modalidade de estágio, os 

acadêmicos poderão validar até 10 (dez) horas por ano, dentro do limite de 40 (quarenta) horas, 

na qualidade de Atividade Acadêmico Científico Cultural adicional. É pré requisito para a disciplina 

de Estágio Supervisionado, a disciplina Projeto de Produto IV. 

1.7.3 São objetivos específicos dos Estágios Curriculares, proporcionarem ao Estagiário: 

 Condições de experiências práticas em seu aprendizado teórico, visando à 

complementação do seu processo de formação profissional; 

 A iniciação profissional, por meio da interação entre a Universidade e a Empresa nos 

diferentes campos de atuação do Design; 

 O desenvolvimento de sua capacidade científica e criativa na sua área de formação; 

 Momentos de ação/reflexão/ação, contribuindo na formação da cidadania, fornecendo ao 

Acadêmico o instrumental para interagir na comunidade, visando à melhoria da qualidade 

do ambiente de vida da sociedade; 

 O cumprimento do currículo pleno do curso, no caso dos Estágios Obrigatórios; 

1.7.4 Áreas de Atuação 

A escolha da área de atuação para a realização do estágio será de responsabilidade do 

acadêmico, conforme seus interesses específicos e convergentes com sua orientação vocacional, 

nas áreas de projeto,produção, marketing de produto e design de interfaces; 

1.7.5 DA DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A disciplina Estágio Supervisionado pertence à sétima fase do Curso Superior de Design de 

Produto, possui carga horária de 72 (setenta e duas) horas/aula, correspondendo a 04 (quatro) 

créditos. A disciplina será ministrada pelos Professores Supervisores de Estágio, indicados pela 

Coordenação de Curso em dia e horário definidos no momento da matrícula (um professor para 

cada dez acadêmicos). 

1.7.6 São competências e atribuições do Professor  Supervisor de estágio:  

 Supervisionar os acadêmicos na realização dos seus estágios;  

 Coordenar os trabalhos; 

 Avaliar o desempenho, através  das produções exigidas, durante o processo de estágio; 

 Disponibilizar para os estagiários, uma hora semanal para atendimento individual; 

 Realizar acompanhamento das atividades de estágio nos campos de estágios definidos 

pelos acadêmicos; 

 Aferir uma nota pelo desempenho do estagiário no estágio e no Relatório final; 

1.7.7      São competências e atribuições do Supervisor de campo: 
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 Receber e supervisionar o estagiário no campo; 

 Aferir uma nota pelo desempenho do estagiário; 

 Fornecer informações ao supervisor de estágio sobre o trabalho do estagiário no campo; 

 Ter formação superior (3º grau) e atuação em áreas afins ao Design de Produtos; 

1.7.8 Etapas de Encaminhamento de Estágio 

Antes de serem encaminhados para as empresas de estágio, os acadêmicos deverão elaborar um 

Projeto de Estágio contendo: informações sobre a empresa, destacando sua estrutura 

organizacional, bem como a principal atividade a ser desenvolvida na empresa.  

Após a formalização do contrato entre a empresa e a universidade, os acadêmicos-estagiários 

serão convocados a participar das atividades desenvolvidas pelos profissionais da empresa 

contratante, realizando o que for sugerido pelo orientador de estágio da empresa.  

Os estagiários deverão assumir a execução de atividades condizentes com sua preparação 

acadêmica e sob supervisão do orientador da empresa, desestimulando-se a realização de 

atividades ou tarefas que não sejam especificas de um profissional de design.   

1.7.9 Atribuições dos Estagiários 

 Estar matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado; 

 Cumprir com todos os requisitos legais pertinentes á disciplina: 

 Participar com empenho e responsabilidade na execução das tarefas que lhe forem 

atribuídas; 

 Cumprir a carga horária e o horário estabelecido para o estágio; 

 Participar de reuniões e/ou sessões de avaliação; 

 Elaborar e apresentar um relatório de cada etapa do estágio. 

 O Acadêmico participa ativamente das aulas da disciplina, sendo a frequência igual ou 

superior  a 75% (setenta e cinco por cento) um dos requisitos para aprovação; 

 

O cumprimento da carga horária da disciplina Estágio Supervisionado deverá ser comprovado 

mediante registro no Relatório das Atividades de Estágio assinado pelo Supervisor de Campo, que 

ficará arquivado nas dependências da UNESC. Caso o Estagiário desenvolva seu estágio na 

Empresa ou entidade conveniada na qual ele venha exercendo suas atividades profissionais, 

recomenda-se que o estágio ocorra, preferencialmente em um setor diferente daquele que o 

acadêmico atua. 

A frequência na Empresa ou entidade concedente do estágio é de 100% da carga horária prevista. 

No caso de falta, deverá ser providenciada imediatamente a reposição das horas faltantes em 

comum acordo com a Empresa ou entidade concedente do estágio. 
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1.7.10 Relatório Final 

Neste relatório, o aluno deverá apresentar os resultados por ele obtidos dentro da proposta inicial 

de trabalho. Avalia seu desempenho, salientando as facilidades, dificuldades, pontos positivos e 

negativos de seu estágio, bem como apresentando sugestões concretas para a melhoria de 

processos operacionais da empresa que serviu de campo para a pesquisa. 

1.7.11 Avaliação 

 Estágio Supervisionado será avaliado ao longo do período letivo, através de um processo 

de contínua verificação do rendimento obtido pelo aluno, não sendo, portanto, um evento 

particular ou isolado. 

 A nota final do estágio será constituída por uma média aritmética simples de três notas:  

 Nota atribuída pelo professor supervisor de estágio: média das notas do desempenho 

durante o estágio de acordo com o plano preestabelecido; 

 Nota atribuída pelo professor supervisor de estágio: Relatório Final; 

 Nota do supervisor de campo. 

 Obs.: será realizado seminário com apresentação dos trabalhos. Neste caso, o seminário 

deverá ser proferido por todos os alunos que estagiaram naquele semestre, numa data 

prevista pela Coordenação do Curso, quando deverão estar presentes todos os estagiários 

e professores do Curso. A nota pela apresentação do trabalho irá compor a nota aferida ao 

Relatório Final. 

 

1.7.12 Cabe à Empresa ou entidade concedente do Estágio: 

 Celebrar termo de compromisso com a Instituição de Ensino e o Estagiário, zelando por 

seu cumprimento; 

 Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao Estagiário atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

 Indicar funcionário de seu quadro pessoal com formação superior e experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do Estagiário, denominado 

supervisor de campo. O supervisor de campo não será remunerado pela UNESC para 

participar da orientação de Estagiário. 

 Por ocasião do desligamento do Estagiário, entregar termo de realização do estágio com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 

desempenho; 

 Manter à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a relação de estágio; 

 Preencher a ficha de avaliação de estágio, ler, corrigir e assinar o Relatório das Atividades 

Estágio e entrega-lo ao Estagiário ao final do estágio, de acordo com as datas pré-

definidas. 

 Garantir ao Estagiário a aplicação  da legislação relacionada á saúde e segurança no 

trabalho.  
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1.7.13 Cabe ao Estagiário: 

 Estar matriculado na disciplina de  Estágio Supervisionado; 

 Cumprir com todos os requisitos legais pertinentes a disciplina, incluindo esta norma, e ao 

termo de compromisso celebrado com a UNESC e a Empresa ou entidade concedente do 

estágio. 

• Elaborar Plano de Estágio Juntamente com o Professor Supervisor de Estágio a partir do 

Projeto de Estágio, 

• Elaborar Relatório das Atividades de Estágio e Trabalho de Conclusão de Estágio e 

quaisquer outras atividades sentas, do acordo com as normas metodológicas vigentes na 

UNESC e os prazos estabelecidos na disciplina; 

• Cumprir com as normas de conduta estabelecida pela Empresa ou entidade concedente 

estágio: 

• Informar, por escrito. ao Professor Supervisor de Estágio, qualquer irregularidade 

decorrente do não cumprimento das condições estabelecidas neste Manual. 

• Entregar ao Professor Supervisor de Estágio, de acordo com as datas pré-definidas: Ficha 

de Avaliação de Estágio e Relatório das Atividades de Estágio assinados pelo Supervisor 

de Campo. 

• Apresentar para o Coordenador de Estágio o Trabalho de Conclusão de Estágio. 

• manter uma postura ético-profissional no transcorrer do estágio, tendo as seguintes atitudes: 

 Respeitar os horários de estágio estabelecidos pela Empresa ou entidade 

concedente do estágio, bem corno tratar de maneira cortês os colaboradores e clientes da 

mesma; 

 Zelar pelos equipamentos e bens em geral da empresa ou entidade 

concedente do estágio, respondendo pelos danos materiais que venha a causar, 

 Participar de cursos, seminários ou palestras promovidos pela Universidade ou 

Empresa ou entidade concedenle do estágio que tenham relação com as atividades 

desenvolvidas no estágio: 

 Cuidar bem da aparência, 

 Ser discreto na maneira de se vestir. 

 Ser agradável e simpático com os colegas; 

 Responder às perguntas que lhe forem feitas com cordialidade e objetividade,  

 Demonstrar interesse pelo Estágio. 

O procedimento para a realização da disciplina Estágio Curricular Obrigatório é: 

a) O Acadêmico deverá efetuar a matrícula na disciplina Estágio Supervisionado; 

b) O Coordenador de Estágio do curso verifica a existência de convênio com a Empresa ou 

entidade concecedente; não havendo, solicita ao Setor de Estágios sua confecção, conforme 

minuta elaborada ou aprovada pela Procuradoria Juridica da UNESC, 
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c) O Coordenador de Estágio avalia as instalações da Empresa ou entidade concedente do estágio 

e sua adequação à formação cultural e profissional do Acadêmico; 

d) O Setor de Estágios encaminha o convênio para assinatura do representante legal da Empresa 

ou entidade concedente e do Reitor da UNESC: 

e) O Coordenador de Estágio do curso elabora o termo de compromisso para assinatura do 

Supervisor de Campo da Empresa ou entidade concedente, do Estagiário e da Coordenação 

do Curso; após as assinaturas, o Coordenador de Estágo encaminha o Estagiário ao 

campo de estágio. 

f) O Coordenador de Estágio providencia e encaminha o seguro contra acidentes pessoais do 

Estagiário e do Professor Supervisor de Estágio ao setor competente da UNESC: 

g) O Estagiário elabora o Plano de Estágio junto com o Supervisor de Campo, e encaminha ao 

Professor Supervisor de Estágio para avaliação. Posteriormente, entrega ao Coordenador de 

Estágio para aprovação e arquivamento: 

h) O Professor Supervisor de Estágio  orienta, acompanha, supervisiona e avalia o Estagiário, por 

meio de visita ao local de estágio; 

i) A Empresa ou entidade excedente, por meio do Supervisor de Campo, controla a frequência do 

Estagiário o registra-a no Relatório das Atividades de Estágio; 

j) O Estagiário elabora e encaminha o Relatório das Atividades de Estágio (máximo 30 

páginas), no máximo ate 2 (duas) semanas antes do término do estágio ao Supervisor de Campo 

para correção: 

k) Após correção, o Estagiário entrega ao Supervisor de Campo a versão final para aprovação 

e assinatura, respeitando os prazos determinados no Plano de Estágio. Deve entregar também, 

uma cópia do Relatóriodas Atividades de Estagio em CD. 

l) O Supervisor de Campo avalia as atividades executadas pelo Estagiário mediante a ficha 

especifica (Avaliação de Estágio Atividades). O somatório de todas as notas dadas aos critérios 

apresentados ao longo do período de estágio representará a nota final dada pelo Supervisor de 

Campo e terá o peso 3.0 (cinco) na nota referente ao Relatório das Atividades de Estagio do 

Estagiário; 

m) O Supervisar de Campo dará o feedback da avaliação ao Estagiário e envia o Relatório 

das Atividades de Estágio assinado junto com a ficha de avaliação preenchida e assinada, e a 

cópia do relatório em CD ao Professor Supervisor de Estágio do Curso Superior em Design de 

Produto; 

n) O Professor Supervisor de Estágio avalia o Relatório das Atividades de Estágio, mediante ficha 

especifica (Avaliação de Estágio - Relatório). O somatório das notas dadas aos critérios 

apresentados representará a nota final deste avaliador: 

o) O Professor Supervisor de Estágio calcula e nota final referente ao Relatório das Atividades de 

Estágio do Estagiário, que assumirá peso 3,0 (cinco) na nota final do estágio: 

Paralelamente à confecção do Relatório das Atividades de Estágio: 

 



54 
 

p) O Estagiário elabora o Trabalho de Conclusão de Estágio, junto com o Professor Supervisor 

de Estágio ; 

q) O Professor Supervisor de Estágio orienta, acompanha, supervsiona o avalia o Estagiário; 

r) O Professor Supervisor de Estágio, controla a freqüência do Estagiario e registra-a na Ficha 

de Acompanhamento. 

s) O Estagiário elabora e encaminha o Trabalho de Conclusão do Estágio, até a data prevista para 

entrega ao Professor Supervisor de Estágio para correção; 

t) Após correção. o Estagiário entrega ao Coordenador do Estágio a versão final; 

u) O  Professor Supervisor de Estágio e o Coordenador de Estágio avaliam o Trabalho de 

Conclusão de Estágio; 

v) O Coordenador de Estágios calcula a nota final referente ao Relatório das Atividades do Estágio 

e ao Trabalho de Conclusão de Estágio. 

A integralização dos créditos dependerá do cumprimento do programa  aprovado e de todas as 

atividades previstas, do cumprimento da carga horária e da obtenção de aproveitamento mínimo, 

conforme estabelecido neste Manual. 

w) O Estagiário será aprovado na disciplina Estágio Supervisionado se, ao final do semestre 

letivo cumprir os prazos previstos e alcançar frequência igual a 100% (cem por cento) na 

Empresa ou entidade concedente do estágio e aproveitamento igual ou supenor a 6.0 (seis). O 

não cumprimento destes requisitos acarretará em reprovação do aluno, não cabendo recurso 

para o mesmo. 

1.7.14 DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

À atividade de Estágio Não Obrigatório está regulamentada pela Resolução n. 02/2009, 

Regulamento Geral dos Estágios dps Cursos de Graduação da UNESC, de 07/05/2009, e pela 

Resolução 12/2009, Regulamento de Estágios da UNACET, de 24/06/2009.Será de 

responsabilidade do Coordenador de Estágios. 

Os casos omissos neste Manual serão encaminhados pela Câmara de Ensino. 

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO ARTICULADAS À PESQUISA E EXTENSÃO 

A Resolução n° 05/2008/CONSU-UNESC, tem por objetivo instituir as Políticas de 

Ensino de Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.  

As Políticas de Ensino de Graduação serão implementadas pela Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação, PROGRAD, órgão executivo e deliberativo superior que coordena, 

superintende e supervisiona todas as atividades do Ensino Superior de Graduação, executadas 

pelas Unidades Acadêmicas e supervisionadas pelas coordenações de ensino das respectivas 

Unidades. 

As Políticas de Ensino de Graduação representam o conjunto de intenções que se 

configuram na forma de princípios e ações que norteiam e concretizam o processo de gestão 

e organização didático-pedagógica dos cursos de Graduação. 
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O Curso de Design deve trabalhar no sentido de disseminar o interesse  pelo  ensino  

por  meio  da  prática  que  contemple  a reflexão e a resolução de situações complexas. Entre as 

ferramentas que compõe a prática do ensino podem ser citadas as atividades disciplinares e 

interdisciplinares, as atividades extracurriculares, os projetos de extensão que defrontam o 

educando com a realidade do mercado e a participação nos Programas de Iniciação Científica e 

em Programas de Ações Comunitárias. 

As atividades de pesquisa no curso de Design, são desenvolvidas por meio da 

participação ativa e constante de educadores e educandos  nos  programas  de  iniciação  

científica  da  IES  conforme  edital 06/2010 que contempla os critérios gerais de seleção e 

de distribuição das bolsas de iniciação científica. 

As políticas de Extensão da UNESC são aprovadas pela Resolução n° 

06/2008/CONSU, sendo que, com relação as atividades de extensão, ocurso de Design 

preocupa-se em ofertar aos acadêmicos oportunidades de participação em atividades de cunho 

social e profissional, como campanhas para a doação de roupas e alimentos para comunidades 

carentes, projetos desenvolvidos em parcerias com organizações privadas para aprimoramento 

de técnicas e desenvolvimento das habilidades profissionais. 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão deve dar-se a partir da aplicação dos 

conhecimentos desenvolvidos em sala de aula nos projetos de pesquisa propostos pelos 

educadores que podem estar vinculados aos programas de iniciação científica ou projetos de 

extensão, o curso de Design preocupa-se em ofertar aos acadêmicos oportunidades de 

participação em atividades de cunho social e profissional, como campanhas para a doação de 

roupas e alimentos para comunidades carentes, projetos desenvolvidos em parcerias com 

organizações privadas para aprimoramento de técnicas e desenvolvimento das habilidades 

profissionais. 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão deve dar-se a partir da aplicação dos 

conhecimentos desenvolvidos em sala de aula nos projetos de pesquisa propostos pelos 

educadores que podem estar vinculados aos programas de iniciação científica ou projetos de 

extensão. 

Com relação à pesquisa, o curso Design - com ênfase em projeto de produtos 

incentivará projetos científicos de pesquisa e extensão nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Entre elas pode-se citar: 

 Eco Design; 

 Desenvolvimento de Novos Produtos; 

 Design do Mobiliário; 

 Gerência de Produtos; 

 Design de Mobiliário Urbano; 

 Design para o Artesanato; 

 Design de Superfícies;  
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 Design Cerâmico; 

 Design de Componentes para a construção Civil. 

 

Poderão ser criadas outras áreas de pesquisa e extensão de acordo com a missão da 

Instituição, e a necessidade da sociedade. Vale salientar que pesquisa e extensão serão 

incentivadas e realizadas com a inclusão de alunos nos respectivos programas. 

 

2.1 Centro de Design UNESC/ Inovação & Negócios 

 

É prevista a criação de um Centro de Design, dentro do curso, para implementação de 

projetos e difusão das atividades acadêmicas junto à iniciativa privada e outras Universidades e 

Centros de Pesquisa de Design no Brasil e no Exterior.  O Centro estará sob a responsabilidade 

da coordenação do curso, devendo seguir as diretrizes da UNESC no que se refere á pesquisa, 

extensão e captação de recursos.  

Este Centro de Design UNESC poderá incorporar três modalidades de experimentos 

didático-pedagógicos: escritório modelo, pesquisas dirigidas e incubadora de empresas. 

O Centro de Design deverá contar com auxiliar técnico administrativo para dar os devidos 

encaminhamentos as diversas ações previstas durante os semestres letivos. 

 

 

3. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A UNESC concebe a Avaliação Institucional como um processo permanente de 

autoconhecimento, de reflexão, visando aprimorar a qualidade de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão administrativa. Não se trata de uma avaliação para fins de dominação, classificação, 

punição ou premiação. Trata-se de uma avaliação diagnóstica para fins de planejamento, revisão 

e orientação, bem como para perceber o grau de distanciamento entre os objetivos propostos e a 

prática estabelecida no cotidiano institucional. Enfim, é um instrumento que a Universidade pode 

utilizar para cumprir efetivamente sua Missão e seus objetivos. A política de avaliação institucional 

pauta-se nas seguintes diretrizes: 

 Consolidação do processo de avaliação pela ética, seriedade e sigilo profissional. 

 Socialização de informações precisas, por meio de processos avaliativos e propositivos. 

 Melhoria contínua dos instrumentos de avaliação utilizados. 

 Comprometimento com os processos de auto avaliação, junto aos diversos serviços 

prestados pela Instituição. 

 Compromisso social com o ensino de qualidade, subsidiando os gestores da Instituição, com 

os resultados da avaliação para fins de planejamento e tomadas de decisão. 
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 A Comissão Própria de Avaliação da UNESC, CPA, interage com o Setor de 

Avaliação Institucional, SEAI, e, juntos, têm a responsabilidade de conduzir todo o processo de 

avaliação interna, visando à construção e consolidação de uma cultura de avaliação com a qual a 

comunidade acadêmica se identifique e se comprometa. 

 Dentre as avaliações desenvolvidas há a Avaliação do Ensino de Graduação, que a 

até 2011 ocorria a cada três semestres. A partir de 2013 está passou a ser realizada 

semestralmente. Esse processo avaliativo permite que o estudante e o professor avaliem o 

desempenho docente e da turma, respectivamente, bem como se auto avaliem. 

 

4. INSTALAÇÕES FÍSICAS 

4.1 Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE 

Segundo informações da CPAE disponível no site da Unesc, a vocação democrática 

e participativa da Instituição tem suas origens e raízes desde seus primórdios quando ainda 

Fucri, denominação guardada ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como Universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum dos  

Estudantes,  um  espaço  de  contato  direto  entre  estudantes  e Reitoria. Foi mais um passo 

para a efetivação, o fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos da Unesc. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e implantada a 

Diretoria do Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma de institucionalizar e dar 

foro oficial a essa relação aberta e participativa envolvendo Reitoria e Corpo Discente. Mais do 

que um canal de comunicação, a Diretoria era o porto seguro dos acadêmicos na luta por seus 

direitos e conquistas. Paralelo ao aspecto político, a Diretoria passou a gerir programas e 

projetos de interesse direto dos acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na 

Universidade, obedecendo ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do Estudante 

passou a ser denominada Coordenadoria, cujo nome completo é Coordenadoria de Políticas 

de Atenção ao Estudante (CPAE). Junto com o novo nome, vieram maior espaço físico e 

aumento significativo da equipe, bem como novos programas. 

A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse aspecto 

não pode se apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a flexibilidade e a 

criatividade na busca da harmonia com a dinâmica da  realidade  onde  se  insere.  Por  outro  

lado,  alguns  de  seus  programas, projetos e ações exigem uma sólida estrutura material e uma 

rede de pessoas especializadas e competentes que extrapolam os seus limites geográficos, 

agindo de forma interdependente e articulada com outros setores e departamentos da 

Instituição. 
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Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da Unesc, a 

CPAE procura se organizar, se instrumentalizar e agir de forma multidimensional com foco na 

integralidade e totalidade de seu campo de atuação. Dessa forma, direciona seus trabalhos 

com vistas a contemplar as três dimensões implícitas no conceito de meio ambiente do texto 

institucional: ser individual - ser social - ser planetário, num TODO-INTEGRADO. 

A CPAE tem como atribuições: 

   Propor, coordenar e  executar  programas  de  acesso  e  permanência  ao ensino 

superior; 

   Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos seletivos de 

bolsas de estudos e financiamentos ao ensino superior; 

   Atuar na promoção de parcerias com setores internos da Unesc e, ainda, setores 

públicos e privados, para o desenvolvimento de ações que venham a beneficiar todo o 

corpo discente; 

   Promover atividades de recepção e integração para os novos acadêmicos da 

universidade; 

   Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que possibilitem, 

aos mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e dificuldades no decorrer 

de sua vida estudantil; 

   Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os acadêmicos; 

   Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do estudante; 

   Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos acadêmicos, 

por meio de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 

   Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

   Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como sua 

articulação com a Instituição; 

   Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter institucional 

ou não; 

   Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

Elaborar relatórios de suas atividades. 

Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante - sala 04 com horário 

de atendimento externo de segunda a sexta feira das 8 h ás 12 h e das 13h30 ás 21h. 

 

4.2 Unidade acadêmica UNACET 

A finalidade da UNACET é fortalecer a missão e a proposta Institucional, bem como a 

área de conhecimento das Ciências, Engenharias e Tecnologias. Neste sentido, serão enfatizadas 

as ações dos diversos cursos, assim como sua integração, no compromisso com a formação do 

ser humano, por meio de uma educação integral, ou seja uma educação que contribua para a 
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formação de cidadão integro, com valores humanos essenciais como: ética, criticidade, 

autenticidade, criatividade, honestidade, sinceridade, autonomia, compromisso com o bem 

comum.  

Portanto, uma educação voltada para a formação de um profissional capaz de atuar 

como agente de transformação e construção da sociedade, baseado nos 

valores mencionados  independente da sua área de atuação. 

Para tanto, a UNACET conta com uma diretoria e uma equipe de três coordenadores: 

ensino, pesquisa e extensão, composta por profissionais capazes de fazer a mediação nas 

questões pertinentes ao processo ensino-aprendizagem, junto aos coordenadores e, por extensão 

e pesquisa, aos professores, objetivando o aprofundamento dos saberem científicos e 

pedagógicos que embasam as práticas docentes dos cursos oferecidos pela UNESC. 

A Diretoria empenha-se com a promoção da qualificação docente, buscando, junto à 

instância superior, o investimento permanente na valorização dos professores, por meio de 

programas de aperfeiçoamento contínuo (educação continuada), reavaliando o plano de cargos e 

salários, a fim de que possibilite o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida. Também 

busca o aperfeiçoamento do processo de ensino, pesquisa e extensão em todos os cursos, 

intervindo, sempre que necessário, junto à administração superior, no sentido de garantir as 

condições e os recursos audiovisuais, laboratórios bem-equipados, biblioteca atualizada e material 

didático-pedagógico. A garantia da qualidade do ensino passa necessariamente pela orientação, 

acompanhamento, execução e avaliação dos programas e ações desenvolvidos pelos diversos 

cursos de graduação oferecidos à comunidade e outros que possam ser implantados que 

favoreçam o fortalecimento da instituição e o cumprimento de sua missão. 

 

A UNACET –  Unidade  Acadêmica  de  Ciências,  Engenharias  e Tecnologias congrega os 

seguintes cursos de graduação:       

 Arquitetura e Urbanismo (Vespertino) 

 Ciência da Computação (Noturno) 

 Design (Noturno) 

 Engenharia Ambiental e Sanitária (Matutino)             

 Engenharia Civil (Matutino) 

 Engenharia Civil (Noturno) 

 Engenharia de Agrimensura (Noturno)  

Engenharia de Materiais (Matutino) 

 Engenharia de Materiais (Noturno) 

 Engenharia de Produção (Noturno)    

Engenharia Mecânica (Noturno) 

 Engenharia Química (Noturno) 

 Tecnologia em Alimentos (Noturno)  

http://www.unesc.net/portal/capa/index/64
http://www.unesc.net/portal/capa/index/65
http://www.unesc.net/portal/capa/index/289
http://www.unesc.net/portal/capa/index/372
http://www.unesc.net/portal/capa/index/68
http://www.unesc.net/portal/capa/index/68
http://www.unesc.net/portal/capa/index/66
http://www.unesc.net/portal/capa/index/66
http://www.unesc.net/portal/capa/index/67
http://www.unesc.net/portal/capa/index/67
http://www.unesc.net/portal/capa/index/290
http://www.unesc.net/portal/capa/index/359
http://www.unesc.net/portal/capa/index/105
http://www.unesc.net/portal/capa/index/119
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Tecnologia em Cerâmica (Noturno) 

  Tecnologia em Cerâmica e Vidro (Noturno) 

 

Além dos cursos elencados, a UNACET também coordena as ações do curso de 

Tecnologia em Design de Moda em convênio com o SENAI e o Mestrado em Engenharia de 

Materiais da UNESC. 

A UNACET conta com os seguintes membros estruturantes: 

 Diretora: Professora Mestre Ângela Costa Piccinini graduada em Engenharia Civil; 

 Coordenadora de Ensino: Professora Especialista Yara Jurema Lammen graduada em 

Psicologia; 

 Coordenador de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação: Professor Doutor Alexandre 

Gonçalves Dal Bó graduado em Química. 

A UNACET está localizada no bloco administrativo na sala 16 com os seguintes horários de 

funcionamento: De segunda a sexta-feira das 13h às 21h30. 

 

4.3 Coordenação  

A Coordenação do Curso de Design está localizada no Bloco D, sala 04 no seguinte 

horário: de segunda a sexta-feira das 17h30min às 21h30min e conta com uma funcionária para 

atender os acadêmicos e tirar todas as dúvidas e auxilio referentes ao Curso de Design. 

4.4 Salas de aula 

O curso de design conta com 09 salas de aulas localizadas nos seguintes blocos e salas: 

 Salas Ateliers de desenho localizadas nos Blocos “A” e “D” (salas 03 e 01 

respectivamente). 

 Salas de Aula nos Blocos “G”,”I”, “L” e Bloco de Ensino no IPARQUE (salas 03,02,07 e 

10,respectivamente). 

Obs:Todas as salas tem o funcionamento de segunda a sexta-feira das 19h às 22h35min. 

  

4.5 Biblioteca  

O objetivo da biblioteca é dar suporte à pesquisa bibliográfica de acadêmicos, 

professores e comunidade em geral, garantindo-lhes todo o subsídio possível para a realização de 

trabalhos. Contribui, assim, com a missão da Universidade. 

A Biblioteca Professor Eurico Back conta com um acervo totalmente informatizado pelo Programa 

PERGAMUM, desenvolvido pela PUCPR. 

A biblioteca da Unesc fica localizada no bloco da biblioteca com os seguintes horários de 

funcionamento: segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h40 e sábado das 8h às 17h  

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back - UNESC é promover com qualidade 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/60
http://www.unesc.net/portal/capa/index/120
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a recuperação de informações bibliográficas, com enfoque no desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, associando tecnologias e atendimento humanizado. O acervo 

está arranjado por assunto de acordo com a classificação decimal de DEWEY-21ª ed, e 

catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de catalogação Anglo- Americano. 

4.5.1 Estrutura Física 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - UNESC está instalada 

possui uma área física de 1.174,55m², assim distribuído: área de leitura - 407,09m², área de 

acervo – 485,71m² e outros - 281,75m². Os setores Tratamento da Informação e Comutação 

Bibliográfica ocupam uma área de 49m2, o guarda volumes uma área de 49m2, fora da 

Biblioteca, porém no mesmo prédio. Para otimizar os recursos, o setor de restauração foi 

transferido para o CEDOC – Centro de Documentação, instalado numa área de 300m2. Para 

atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de uma sala para estudo individual, 

com capacidade para 33 assentos e seis salas para estudo em grupo, com capacidade para 56 

assentos, que são agendadas, inclusive para orientação de TCC. Possui também uma sala 

equipada com scanner e computador com acesso a Internet e com o software Virtual Vision 

(um leitor de tela), além de acervo para usuários portadores de deficiência visual. Todas as 

salas possuem ar condicionado e iluminação adequada. O acervo de livros e periódicos 

(revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) está armazenado em estantes de aço, com 5 

bandejas duplas e base fechada. Na cor cinza e tamanho padrão, 200cm x 100cm x 55cm 

(altura, largura e profundidade). A videoteca está instalada num espaço de 13,23m2, sendo as 

fitas de vídeo também armazenadas em estantes de aço, com 5 bandejas duplas na cor cinza e 

tamanho padrão, 200cm x 100cm x 55cm (altura, largura e profundidade), próprias para fitas 

VHS. Os mapas acondicionados individualmente em saquinhos de tecido, devidamente 

identificados ficam na mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

4.5.2 Política de Articulação com a Comunidade interna 

Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de graduação e pós-

graduação, Latu Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos assuntos que envolvam a 

Biblioteca, bem como sobre aquisição das bibliografias básicas e complementares que atendem 

o projeto político pedagógico dos cursos. 

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela Biblioteca. Informa, por 

e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de dados online em teste, além de divulgar 

no mural existente na página da Biblioteca, www.unesc.net/biblioteca. 

Os serviços de empréstimo, renovação e reserva de material bibliográfico oferecido 

a comunidade interna, estão descritos no Regulamento da Biblioteca. 

4.5.3 Política de Articulação com Comunidade externa 

A Biblioteca está aberta  à  comunidade  externa  e  oferecendo consulta local ao 

http://www.unesc.net/biblioteca
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acervo, bem como serviços de reprografia, cópia de documentos acessados em outras bases de 

dados e comutação bibliográfica. Disponibiliza atualmente para consulta à Internet, onde os 

usuários da comunidade externa podem agendar horário. O tempo é de 1h diária a cada 

duas vezes por semana. 

4.5.4 Descrição das Formas de Acesso 

É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 7h30 

às 22h40 e sábado das 8h00 às 17h00, conforme Regulamento da Biblioteca. 

 

4.5.5 Acervo Bibliográfico Específico 

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia básica estipulada 

em cada disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta local, conforme Regulamento. 

 

4.5.6 Informatização 

O acervo (livros, monografias de  pós-graduação,  dissertações, teses, periódicos e 

multimeios), e os serviços (processamento técnico, consulta a base local, empréstimo – 

materiais bibliográficos e chaves dos guarda- volumes, renovação, devolução e reserva), 

estão totalmente informatizados pelo programa PERGAMUM, programa este desenvolvido pelo 

Centro de Processamento de Dados da PUC/Paraná. Pela Internet o usuário pode fazer o 

acompanhamento  da  data  de  devolução  do  material  bibliográfico,  além  de poder efetuar a 

renovação e reserva. 

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 10 computadores, onde é possível   

também   efetuar   a   reserva   e   a   renovação   dos   materiais bibliográficos. A Biblioteca está 

equipada com sistema anti-furto. Além da base de dados local, a Biblioteca possui a assinatura 

das seguintes bases de dados on-line: Academic One File, Environment Complete e UpToDate. 

 

4.5.7 Convênios 

• IBGE – Convênio de Cooperação Técnica. Anexo A. 

• Câmara Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, realizando intercâmbio com as demais 

instituições de ensino do estado. Anexo B. 

• Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC. Anexo B. 

• Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de Psicologia da 

USP. Anexo C. 

• Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN. Anexo D. 
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• Bireme. Anexo E. 

• Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

• RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 

• SINBAC – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema Acafe. 

• Comutação Bibliográfica 

 

4.5.8 Programas 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita orientada, orientação 

quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, capacitação para acesso às bases de 

dados local e virtual, catalogação na fonte e comutação bibliográfica, conforme Regulamento 

anexo. Para utilizar os serviços de comutação bibliográfica, esta biblioteca encontra-se 

cadastrada no Ibict e na Bireme.   Para os estagiários e funcionários, é oferecido, 

semestralmente, capacitação envolvendo: qualidade no atendimento ao usuário de bibliotecas, 

relacionamento interpessoal e base de dados. 

 

4.6 Auditório 

Existem hoje na Unesc dois auditórios: o Ruy Hulse, junto ao Bloco S e o mini 

auditório no Bloco P sala 19. 

O auditório Ruy Hülse tem uma estrutura composta por platéia, com capacidade para 

310 (trezentas e dez) pessoas sentadas e 90 (noventa) pessoas em pé; átrio de entrada; sala de 

apoio (recepção); sanitários masculinos e femininos; copa; 02 (dois) camarins; 01 (um) lavabo; 

bastidores; corredores de acesso; 03 (três) acessos sociais; uma saída de emergência e uma 

saída de serviço. O Mini auditório é composto por um único ambiente, com capacidade para 110 

(cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras estofadas. 

O Auditório Ruy Hulse fica localizado no bloco S, possui Mezanino, e seu horário de 

funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 22h. Já o Mini auditório 

é localizado na sala 19 do Bloco P e com os horários de funcionamento é de segunda a sexta-

feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 22h.  

 

4.7  Laboratório(s)  

O curso de design conta com um laboratório de informática com softwares específicos 

da área de desenvolvimento de produto e conta com um laboratório de modelagem manual, 

Labdesign, no IParque. 
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Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: sala de aula (Atelier) 

Identificação: Bloco A 03  

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 49 

Área Total (m²): 117m² 

Complemento:(Noturno / horário: 19h00/22h35).  

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: sala de aula (Atelier) 

Identificação: Bloco D 01  

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 49 

Área Total (m²): 117 m2 

Complemento:(Noturno / horário: 19h00/22h35).  

 

 

 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: sala de aula  

Identificação: Bloco G 03  

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 52 

Área Total (m²):55m² 

Complemento:( Noturno / horário: 19h00/22h35).  
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Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: sala de aula  

Identificação: Bloco I -  02  

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 52 

Área Total (m²):55m² 

Complemento:( Noturno / horário: 19h00/22h35).  

 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: sala de aula  

Identificação: Bloco L -  07  

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 25 

Área Total (m²):55m² 

Complemento:( Noturno / horário: 19h00/22h35).  

 

 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: sala de aula no Iparque 

Identificação: Sala 10 Bloco Educacional 

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 52 

Área Total (m²): 60m² 

Complemento:( Noturno / horário: 19h00/22h35).  
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Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Informática 

Identificação: Bloco XXIB-02 

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 40 

Área Total (m²): 40m² 

Complemento:(Noturno / horário: 19h00/22h35).  

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Informática 

Identificação: Bloco XXI C-02 

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 40 

Área Total (m²): 40m² 

Complemento:(Noturno / horário: 19h00/22h35).  

 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório  

Identificação: Laboratório de design (LABDESIGN) 

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 40 

Área Total (m²): 300m² 

Complemento:( Noturno / horário: 19h00/22h35).  
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Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório  

Identificação: Sala de Operações Unitárias  

Quantidade: 01 

Capacidade de alunos: 30 

Área Total (m²):  

Complemento:( Noturno / horário: 19h00/22h35).  
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http://www.unesc.net/
http://www.unesc.net/
http://www.unesc.net/
http://www.unesc.net/
http://www.unesc.net/05/2008/CONSU-UNESC
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
http://www.designbrasil.org.br/portal/estudantes/index
http://books.scielo.org/id/vtxgm/pdf/landim-9788579830938-07.pdf


69 
 
6. ANEXOS 

 

 

6.1 ANEXO 01 – CRIAÇÃO DO CURSO DE DESIGN 
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6.2 ANEXO 02 - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

 

Carga horária obrigatória: 2556 h/a = 2.606 h 

Total de créditos: 166 créditos 

Duração do curso: 4 anos ou 08 semestres  

Carga horária Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: 50 h 

 

DISCIPLINAS FASES TOTAL 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª  CRÉD. H/A 

50 min 

Hora  

60 min 

LABORATÓRIO DE DESIGN I 4        04 72  

HISTÓRIA DO DESIGN 4        04 72  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA I 4        04 72  

INTRODUÇÃO AO DESIGN 4        04 72  

TÓPICOS DE DESIGN I 4        04 72  

LABORATÓRIO DE DESIGN II  4       04 72  

MECANISMOS  4       04 72  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA II  4       04 72  

CIÊNCIA DOS MATERIAIS  4       04 72  

METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA 

PESQUISA 

 4       04 72  

LABORATÓRIO DE DESIGN III   4      04 72  

MODELAGEM   4      04 72  

ESTRUTURAS   4      04 72  

ESTUDOS DE ERGONOMIA I   4      04 72  

PROJETO DE PRODUTO I   4      04 72  

LABORATÓRIO DE DESIGN IV    4     04 72  

SEMIÓTICA    4     04 72  

ESTUDOS DE  ERGONÔMIA II    4     04 72  

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO    4     04 72  
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PROJETO DE PRODUTO II    4     04 72  

LABORATÓRIO DE DESIGN V     4    04 72  

PERCEPÇÃO     2    02 36  

ÉTICA     2    02 36  

TEORIA DA ESTÉTICA     4    04 72  

TÓPICOS DO DESIGN II     4    04 72  

PROJETO DE PRODUTO III     4    04 72  

LABORATÓRIO DE DESIGN VI      4   04 72  

GESTÃO DO PRODUTO      4   04 72  

FUNDAMENTOS DE MARKETING      4   04 72  

ESTUDOS DE ERGONOMIA  III      4   04 72  

PROJETO DE PRODUTO IV      4   04 72  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO       10  10 --  180 

TÉCNICAS DE PROTOTIPAGEM       4  04 72  

GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO       4  04 72  

PROJETO DE PRODUTO V       4  04 72  

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 

EMPREENDEDORISMO 

      4  04 72  

SOCIOLOGIA        4 04 72  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

       12 12 __  216 

OPTATIVA        4 04 72  

TOTAL 20 20 20 20 20 20 26 20 166 2592 2556 

Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais (AACC) 

             50 

TOTAL           2606 

 

A matriz curricular será composta por 166 créditos de disciplina, totalizando 2592h/a que equivale 

a 2556h, acrescida 50 horas de AACC, totalizando 2606 horas; 

Obs 1.:A Disciplina de Metodologia Científica será ofertada com 20% (vinte por cento) à distância; 
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Obs2.:As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) serão cumpridas durante o curso, 

fora da matriz curricular e serão normatizadas segundo legislação específica;  

Obs3.:O estágio curricular obrigatório terá as diretrizes de acordo com o regulamento geral dos 

estágios supervisionados dos cursos de graduação da UNESC: Resolução nº 02/09 da Câmara de 

Ensino Graduação e  poderá ser desenvolvido, em horários alternativos ao da oferta das aulas 
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6.3 Anexo 03 – Disciplinas Optativas 

 

Abaixo relacionam-se as disciplinas optativas que poderão ser oferecidas conforme decisão do 

colegiado do curso 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

H/A 

Libras 04 72 

Modelagem avançada 04 72 

Materiais compósitos 04 72 

Seleção de materiais 04 72 

Comunicação visual 04 72 

Design de superfície 04 72 

Fotografia 04 72 

Design cerâmico 04 72 

Cerâmica artesanal 04 72 

Reciclagem e degradação de 

materiais 

04 72 

   Obs.: Disciplina Optativa: Caberá à Coordenação do Curso definir quais disciplinas optativas 

serão ofertadas a cada semestre. 
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6.4 Anexo 04 – Equivalência das Disciplinas 

 

Para evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação entende-se que 

quando o acadêmico estiver na segunda ou mais graduação este já tenha cumprido o tempo 

mínimo, estando apto para a abreviação da duração dos cursos em função do aproveitamento de 

disciplinas de outros cursos por ele frequentado e concluído. A essência doutrinária da LDB 

contempla e incentiva esses princípios, pois a duração dos cursos nada mais é que uma norma de 

natureza educacional, própria das IES, principalmente aquelas contempladas com a autonomia 

para a definição e fixação dos currículos de seus cursos e programas como é o nosso caso. 
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6.5 Anexo 05 – Estrutura Curricular   

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LABORATÓRIO DE DESIGN I 

Período: 1º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Representação e estudo de sólidos, através de visitas ortogonais e 

perspectivas axonométricas. Representação gráfica de letreiros, texturas e materiais, 

sólidos, vegetação e introdução à representação da figura humana. Utilização de 

diferentes técnicas de desenho. 

Bibliografia Básica:  

CHING, Frank; SALGADO, Luiz A. Meirelles. Representação gráfica em arquitetura. 

Porto Alegre: Bookman, 2000. 

BORNANCINI, José Carlos; PETZOLD, Nelson Ivan; ORLANDI Júnior, Henrique. 

Desenho Técnico Básico: Fundamentos Teóricos e Exercícios à Mão Livre; Vol. I e 

II;1981;Porto Alegre, Sulina. 

NETO, Onofre Penteado. Desenho Estrutural. São Paulo, Editora Perspectiva, 1976. 

Bibliografia Complementar:  

 

CURA, Cristian Campos. Bocetos em diseño de produto: Esboço em Design de 

Produto. Madrid, Ilus Books, 2012. 

MONTENEGRO, Gildo. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo, Edgard Blücher, 

1983 

PIPES, Alan. Desenho para Designers. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2010. 

RIBEIRO, Hugo. Perspectiva do Arquiteto: Um Projeto de Hugo Ribeiro. Rio de Janeiro, 

RIB ART, 2001. 

SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho técnico. 

7. ed.rev. e ampl, Florianópolis: Ed. UFSC, 2013. 

PARRAMÓN, José Maria. Como dibujar em perspectiva. 22 ed. Barcelona: Parramón, 

1990. 

 

Nome do Professor: Haron Cardoso Fabre 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: HISTÓRIA DO DESIGN 

Período: 1º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: A percepção sobre a arte e sua utilidade no mundo antigo clássico. O 

movimento renascentista a partir das suas inovações técnicas e científicas . A revolução 

científicado período moderno e suas influências nas artes plásticas e no design. Os 

movimentos artísticos do século XIX e XX.Modernismo e Pós-modernismo. 

Bibliografia Básica:  

ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. Guia da história da arte. 2ed.Lisboa: 

Estampa,1994. 

BURDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São 

Paulo: E. Blucher, 2006. 

DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução á história do design. São Paulo: Ed. Blucher, 

2000. 

Bibliografia Complementar:  

BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. 2 ed. São Paulo: Ed. Martins Fontes 1999. 

CARDOSO, Rafael. O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 

1870-1960. São Paulo: Cosac&Naify, 2005. 

DUCHER, Robert. Características dos estilos. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

KANDINSKY, Wassily. Curso da Bauhaus. São Paulo: Ed. Martins Fontes 1996. 

PROENÇA, Graça. Descobrindo: a história da arte. 1 ed. São Paulo: Ática, 2006. 

Nome do Professor: Aline EyngSavi 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Período: (semestre da disciplina). 1º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Fundamentação teórica acerca de conhecimentos referentes aos campos da 
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Estatística, Física e Matemática para abordagem dos conteúdos posteriores de natureza 

científico-tecnológica. 

Bibliografia Básica:  

BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica: Métodos Quantitativos, 

São Paulo, Atual, 1997. 

HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl. Fundamentos de Física – 

Mecânica. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 2006. 

TIPLER, Paul A. Física. Vol. 1, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 

Bibliografia Complementar:  

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antônio Cézar. Estatística 

para cursos de engenharia e informática. São Paulo: 1998. Atlas, 2004. 

COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. São Paulo: Edgard Blucher, 1981. 

CRESPO, A.A. Estástica Fácil. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

YOUNG, Hugh D. FREEDMAN, Roger A. Sears e Zemanky. Física 1: Mecânica. 10a ed. 

São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2003. 

Nome do Professor: Josiane da Rocha Silvano das Neves 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: INTRODUÇÃO AO DESIGN 

Período: 1º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Conceito de produto e sistemas de produto com realidades tangíveis. 

Metodologia de projeto: teorias do processo criativo, métodos e técnicas aplicadas na 

conceituação e desenvolvimento do produto industrial. Análise funcional e morfológica de 

produto industrial. Brieffing de produto. Prática de projeto de baixa complexidade (nível de 

anteprojeto) sob orientação. 

Bibliografia Básica:  

MUNARI, Bruno. Das Coisas Nascem as Coisas. São Paulo, Ed.Martins Fontes, 1998. 

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais; design do produto, design 

gráfico, design de moda, design de ambientes, design conceitual. São Paulo: Escrituras, 

2006. 
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FACCA, Cláudia. O designer como pesquisador. São Paulo: Edgard Blucher, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, Wilton. O que é Design. São Paulo, Brasiliense, 1988. 

BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para o desenvolvimento de novos 

produtos. 2ª ed. Ver. São Paulo: E. Blucher, 1998. 

LOBACH, Bernard. Design Industrial: bases para a configuração de produtos industriais. 

São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

MORRIS, Richard. Fundamentos de design de produto. Porto Alegre: Bookman,2010. 

PAPANECK, Vitor. Arquitetura e Design: ecologia e ética. Lisboa, Portugal: Edições 70, 

2007. 

Nome do Professor: João Luis Silva Rieth / Carlos Eduardo Vieira / Agda Bernadete 

Alano 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: TÓPICOS DO DESIGN I 

Período: 1º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Introdução ao Design- Estudo dos fundamentos de design em diversos 

contextos. História do Design pós Bauhaus. 

Bibliografia Básica:  

BURDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São 

Paulo: E. Blucher, 2006. 

DENIS, Rafael C. Uma Introdução a História do Design. São Paulo: Edgard Blucher. 

2000. 

MORAES, Dijon de.  Limites do Design. São Paulo, Studio Nobel, 1997. 

Bibliografia Complementar:  

ESCOREL, Ana Luiza. O Efeito Multiplicador do Design. São Paulo, SENAC, 2000. 

KAZAZIAN, Thierry. Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento 

sustentável, São Paulo: Editora SENAC SP, 2005. 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os 
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requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 

PEVSNER , N. Os Pioneiros do Design Moderno. 2ª Ed. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 

2002. 

SOUZA, Pedro Luiz Pereira de - (2001). Notas para uma História do Design. 2ª Ed., Rio 

de Janeiro, 2AB Editora Ltda, 2001. 

Nome do Professor: Haron Cardoso Fabre 

 

II SEMESTRE 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LABORATÓRIO DE DESIGN II 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Teoria e prática da construção de figuras geométricas planas. Aplicação dos 

sistemas de projeção cilíndrica ortogonal na resolução de problemas envolvendo: posição 

relativa e verdadeira grandeza de figuras geométricas planas. 

Bibliografia Básica:  

DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos, 

paisagistas e designers de interiores. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

JULIAN, Fernando, ALBARRACIN, Jesus. Desenho para designers industriais. 

Barcelona: Ed. Estampa, 2005. 

PIPES, Alan. Desenho para Designers. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

ARCAS, Santiago; Arcas, José Fernando; GONZÁLEZ, Isabel. Perspectiva para 

principiantes. Colônia: Konemann, 2001. 

CHING, Francis D.K. Representação gráfica em arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 

2000. 

CURA, Cristian Campos. Bocetos em diseño de produto: Esboço em Design de 

Produto. Madrid, Ilus Books, 2012. 

 

PARRAMÓN, José Maria. Como desenhar em perspectiva. Rio de Janeiro: Livro Ibero 

Americano, 1986.  

MONTENEGRO, Gildo. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo, Edgard Blücher, 
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1983; 

SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho técnico. 

7. ed. rev. e ampl, Florianópolis: Ed. UFSC, 2013. 

Nome do Professor: Haron Cardoso Fabre 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: MECANISMOS 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Mecanismos: Tipologia, Cinemática, Síntese, Aplicações; Acionamentos 

Eletromecânicos. Acionamentos Eletroeletrônicos: Arquitetura interna de sistemas, 

Placas, Layouts de Circuitos, servo controles. 

Bibliografia Básica:  

BEER, F. P.; JOHNSTON J., E. R. Mecânica vetorial para engenheiros. 5. ed.rev São 

Paulo: Makron Books, 1994. 

MALVINO, A.P. Eletrônica. Ed. McGraw-Hill, 1987. 

WILNER, Eduardo.; MAJORANA, Felix S.; CHOHFI, Carlos Armando. Física para a 

universidade estática cinemática. São Paulo: EPU, 1979. 

Bibliografia Complementar:  

FILHO. G.F. Motor de Indução. Ed. Erica, 2000. 

MABIE, H.H &OCVIRK, F.W. Dinâmica das Máquinas. LTC, 1980. 

MABIE, H.H &OCVIRK, F.W. Mecanismos. Ed. LTC, 1980. 

PETRY, L. C. Cinemática do ponto. [S. L.]: [s.n.], 1973. 

SHIGLEY, J.E. Projeto de engenharia mecânica. Ed. Bookman, 2005. 

SILVA, M. M. Introdução aos circuitos elétricos e eletrônicos. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2001. 

Nome do Professor: Heron Madeira da Silva 

 

Dados por Disciplina 
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Nome da disciplina: CIÊNCIA E TECNOLOGIA II 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Estudo de fatores culturais e sócio econômicas que influem na visão do 

designer. Fundamentos de Antropologia e Sociologia: principais matrizes históricas 

clássicas e contemporâneas. A internacionalização da economia e a formação de blocos 

econômicos; Aspectos conjunturais sócio econômicos do mundo moderno: implicações 

antropológicas sobre a organização das empresas e nas relações de trabalho no mundo 

da sociedade do conhecimento. 

Bibliografia Básica 

BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blucher, 2011. 

MALDONADO, Tomás. Cultura, sociedade e técnica. São Paulo: Blucher, 2012. 

PAPANEK, Victor J. Arquitetura e design: ecologia e ética. Lisboa, Portugal: Edições 70, 

2007. 

Bibliografia Complementar:  

ASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2003. 

BÜRDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2006. 

FREITAS, Ana Luiza Cerqueira. Design e artesanato: uma experiência de inserção da 

metodologia de projeto de produto. São Paulo: Blucher, 2011. 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os 

requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 

NORMAN, Donald A.; CARDOSO, Ana Lúcia Deiró. O design do dia-a-dia. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2006. 

Nome do Professor: Aline EyngSavi 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 72 
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Descrição: Estudo de características e propriedades dos materiais polímeros, vidro, 

cerâmicas e outros materiais tecnologicamente dominados. 

Bibliografia Básica:  

CALLISTER, William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Rio de 

Janeiro: LTC, 5 ed., 2002. 

LEFTERI, Chris. Como se faz. São Paulo: Ed. Blucher, 2010. 

VAN VLACK, Laurence H. Princípios de Ciência dos Materiais. São Paulo: Blücher, 

1984. 

Bibliografia Complementar: 

CALLISTER, W.D. Materials science and engineering: an introduction. New York: John 

Wiley and Sons, 5th ed. 1999. 

GREEN, D.P. An introduction to the mechanical properties of ceramics. Australia: 

Cambridge University Press, 1998. 

SHACKELFORD, J.F. Introduction to materials science for engineers. New Jersey: 

Prentice Hall, 4th ed., 1996. 

SMITH, W.F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. Lisboa: McGraw Hill, 3ª 

ed.,1998. 

VAN VLACK, Lawrence H.; SILVEIRA, Cid. Propriedades dos materiais cerâmicos. São 

Paulo: Blücher, 1973. 

Nome do Professor: Josiane da Rocha Silvano das Neves 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: A Universidade no Contexto Social – Organização na Vida Universitária – 

Conhecimento e Ciência - A Pesquisa Científica – Estrutura e Apresentação de Trabalhos 

Acadêmicos de acordo com as Normas da ABNT. 

Bibliografia Básica:  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 

2.ed. São Paulo: Editora Moderna, 1998. 
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DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

FACCA, Cláudia Alquezar. O designer como pesquisador: uma abordagem 

metodológica da pesquisa aplicada ao design de produtos. São Paulo: Blucher 

acadêmico, 2011. 

Bibliografia Complementar:  

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração 

de trabalhos acadêmicos. 10 ed. São Paulo: Prazer de Ler, 2001. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 16 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

FURASTÉ´, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e 

formatação. 14 ed. Porto Alegre: Dáctilo Plus, 2007. 

MARTINS JÚNIOR, Joaquim. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: 

instruções para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos 

monográficos e artigos. 2 ed. Rio de Janeiro: Vozes,2004. 

MINAYO, Maria de Souza (org.) Pesquisa social: teoria método e criatividade. 23 ed. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2004. 

Nome do Professor: Amalhene Baesso Reddig 

 

III SEMESTRE 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LABORATÓRIO DE DESIGN III 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Introdução a modelagem tridimensional com uso de aplicativos para projeto 

assistido pelo computador (CAD). Introdução ao desenho técnico com uso de aplicativos 

de computação gráfica para projeto assistido por computador (CAD). Composição 

Tridimensional. 

Bibliografia Básica:  

EDWARDS, Betty. Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Edição revisada e 

ampliada. Rio de Janeiro, Ediouro, 2000. 

GASPAR, João. Google sketchup pro 6 passo a passo. 1 ed. São Paulo: Vectorpro, 

2008. 

PÉREZ, Fernando Julián; ALBARRACÍN, Jesús. Desenho para designers industriais. 1. 

ed Lisboa: Estampa, 2005. 
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Bibliografia Complementar:  

DOYLE, Michael E. Desenho à Cores: técnicas de desenho para arquitetos, paisagistas e 

designers de interiores. Porto Alegre, Bookman, 2002. 

MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo, Edgard Blücher, 

1981. 

PIPES, Alan. Desenho para Designers. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2010. 

PELTIER, Fabrice; SAPORTA, Henri. Design sustentável: caminhos virtuosos. São 

Paulo: Ed. SENAC, 2009. 

RABELLO, Maria Ester. Irmãos Campana: do design á arte. São Paulo: Instituto Arte na 

Escola, 2000. 

Nome do Professor: Pedro Luiz Kestering Medeiros 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: MODELAGEM 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Construção de modelos funcionais analógicos, materiais diversos: papelão; 

plástico, madeira, gesso, metal e materiais afins, para apoio ao projeto e/ou apresentação 

de conceitos. Técnicas de acabamento: modelos de apresentação e maquetes. 

Bibliografia Básica:  

PFEIL, Walter. Estruturas de Madeiras. 4ª Ed. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e 

Científicos. Editora S.A., 1985. 

PENNA, Elô. Modelagem, modelos em design. São Paulo: Catálise, 2002. 

SCHIMIZU, Y Et.Alii. Models & Prototypes.10ª Ed. Japan by Graphic – sha Publishing 

Co,1991. 

Bibliografia Complementar:  

CALIL JUNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antonio Rocco; DIAS, Antonio Alves. 

Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. Barueri, SP: Manole, 2003. 

  

CARVALHO, Paulo Roberto Marcondes de. Curso básico de perfis de aço formados a 

frio.  2. ed Porto Alegre: [s.n.], 2006.  

KNOLL, W. & HECHINGER. M. Maquetas do arquitectura técnicas y construccion.                    

1ª Ed.México, EdicionesG.Gili S.A.de C.V. , 1992; 
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LEFTERI, Chris. Como se faz: 82 técnicas de fabricação para design de produtos. São 

Paulo: Blucher, 2010; 

PIPES, Alan. Desenho para Designers. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2010. 

Nome do Professor: Haron Cardoso Fabre e Agda Bernadete Alano 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ESTRUTURAS 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Vínculos, cargas, tensões; Estruturas em tensão: tração, compreensão, 

torsão, flambagem, cizalhamento; vigas, pórticos, arcos, placas grelhas, membranas, 

cascas, tensoestruturas, pneumoestruturas. 

Bibliografia Básica: 

ENGEL, Heino. Sistemas de estruturas. São Paulo: Hemus, 1977. 

FONSECA, Adhemar da Cunha. Curso de mecânica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1978. 

HIBBELER, R.C. Mecânica estática. 8 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1999. 

Bibliografia Complementar:  

DOCZI, György. O poder dos limites. São Paulo: Editora Mercuryo, 1990. 

PENTEADO Neto, Onofre. Desenho estrutural. São Paulo: Perspectiva. 1981. 

BEER, Ferdinand P. e JR. JOHNSTHON E. Russel: Resistência de Materiais. McGraw-

Hill do Brasil, São Paulo.1995; 

SUSSEKIND, José Carlos. Curso de Análise Estrutural. v. 1. Porto Alegre: Editora 

Globo, 1981. 

WONG, Wucius. Princípios da forma e do desenho. São Paulo: Martins fontes, 1996. 

Nome do Professor: Daiane dos Santos da Silva  

 

 

Dados por Disciplina 
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Nome da disciplina: ESTUDOS DE ERGONOMIA I 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Conceituação de Ergonomia, interfaces, a vertentes (“human-factors”, 

ergonomia orientada para a atividade, macro ergonomia/antropotecnologia); 

antropometria, fisiologia e biomecânica; Métodos de coleta e aplicação de dados. 

Bibliografia Básica:  

CYBIS, Walter de Abreu; Betiol, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e 

Usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações. São Paulo: Novatec, 2007. 

DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard; LIDA, Itiro. Ergonomia prática. 2. ed. rev. e ampl 

São Paulo: Edgard Blücher, 2004. 

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais: design do produto, design 

gráfico, design de moda, design de ambientes, design conceitual. São Paulo: Escrituras, 

2006. 

Bibliografia Complementar:  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Móveis escolares - Assentos e 

mesas para conjunto aluno de instituições educacionais. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 

GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 1998. 

IiDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 9ª reimpressão, São Paulo, Ed. Edgard 

Blücher, 2003. 

NAHAS, Markus Vinícius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e 

sugestões para um estilo de vida ativo. 3.ed. rev. e atual. Londrina: Madiograf, 2003. 

PETROSKI, E.L. Antropometria : Técnicas e Padronizações. Porto Alegre, Palloti, 2009. 

Nome do Professor: Bárbara Regina Alvarez 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PROJETO DE PRODUTO I 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Projeto de produto industrial, de média complexidade, sob orientação 
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conceituação, desenvolvimento, detalhamento e modelagem física. 

Bibliografia Básica:  

BAXTER, M. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos 

produtos. São Paulo, Edgard Blücher, 2000. 

BURDEK, Bernhard E. História e prática do design de produtos. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2006. 

FACCA, Cláudia Alquezar. O designer como pesquisador: uma abordagem 

metodológica da pesquisa aplicada ao design de produtos. São Paulo: Blucher 

acadêmico, 2011. 

Bibliografia Complementar:  

BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blucher, 2011. 

TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 3. ed Brusque, SC: Do 

autor, 2005. 

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais: design do produto, design 

gráfico, design de moda, design de ambientes, design conceitual. São Paulo: Escrituras, 

2006. 

MALDONADO, Tomás. Cultura, sociedade e técnica. São Paulo: Blucher, 2012. 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os 

requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 

Nome do Professor: Agda Bernadete Alano e Haron Cardoso Fabre 

 

IV SEMESTRE 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LABORATÓRIO DE DESIGN IV 

Período: 4º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Teoria e prática do desenho técnico. Normas técnicas da ABNT. Aplicação de 

instrumentos. Construção e leitura de vistas ortográficas, vistas auxiliares, vistas 

seccionais, desenho arquitetônico e mecânico básico. Uso pleno de aplicativos para 

projeto assistido por computador (CAD). 

Bibliografia Básica:  

CHING, Francis D.K. Representação Gráfica em Arquitetura. Porto Alegre, Bookman, 



88 
 

2000. 

DOYLE, Michael E. Desenho a Cores: técnicas de desenho para arquitetos, paisagistas e 

designers de interiores. Porto Alegre, Bookman, 2002. 

PÉREZ, Fernando Julián; ALBARRACÍN, Jesús. Desenho para designers industriais. 1. 

ed Lisboa: Estampa, 2005. 

Bibliografia Complementar:  

LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. Porto 

Alegre, Bookman, 2004. 

MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo, Edgard Blücher, 

1981. 

MONTENEGRO, G.A. Geometria Descritiva. Vol. I, São Paulo, Edgard Blücher, 1991. 

OLIVEIRA, Adriano de. AutoCad 2007: modelagem 3D e renderização em alto nível. 2. 

ed São Paulo: Érica, 2007. 

PIPES, Alan. Desenho para Designers. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2010. 

Nome do Professor: Pedro Kestering Medeiros 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: SEMIÓTICA 

Período: 4º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Estudo de modelos teóricos que explicam os processos de comunicação e 

seus elementos. Estudo e análise do desenvolvimento dos elementos de comunicação 

visual bem como as significações destes para o Design. Cor e comunicação- Descoberta 

da interação , dinâmica da cor e suas implicações para o Design. Estudo da cor através 

de problemas formais de espaço, luz, movimento, ritmo e equilíbrio, como também de 

respostas subjetivas e emocionais. 

Bibliografia Básica:  

DONDIS, D. A Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo, Martins Fontes, 1991. 

MELO, Felipe Domingues Machado. Design e cultura em produtos globais: a semiótica 

como ponto de convergência. São Paulo: E. Blucher, 2011. 

MUNARI, Bruno. Design e Comunicação Visual. São Paulo, Martins Fontes, 2001. 

Bibliografia Complementar:  
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NETTO, J.T.C. Semiótica, Informação e Comunicação. São Paulo, Perspectiva, 1989. 

PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor Inexistente. Editora Universidade de Brasília Rio de 

Janeiro, R.J, 9ª edição. 

PIGNATARI, Décio. Informação, Linguagem, Comunicação. São Paulo: Ed. Atelier, 

2003. 

SANTAELLA, L. O Que é semiótica? São Paulo, Brasiliense, 1983. 

SANTAELLA, L. A Teoria dos Signos. São Paulo: Ed. Pioneira 2000. 

Nome do Professor: Paulo Afonso de Oliveira Barrios 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ESTUDOS DE ERGONOMIA II 

Período: 4º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Espaços de trabalho, ambientes de trabalho; Acessibilidade, portadores de 

deficiência e idosos; normas brasileiras de acessibilidade; NR-17/ Ergonomia; prossêmica; 

análise ergonômica do trabalho. 

Bibliografia Básica:  

CYBIS, Walter de Abreu; Betiol, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e 

Usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações. São Paulo: Novatec, 2007. 

DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard; IIDA, Itiro. Ergonomia prática. 2. ed. rev. e amp, 

São Paulo: Edgard Blücher, 2004. 

GOMES FILHO, João. Ergonomia do objeto: sistema técnico de leitura ergonômica. São 

Paulo: Escrituras,2003. 

Bibliografia Complementar:  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Móveis escolares - Assentos e 

mesas para conjunto aluno de instituições educacionais. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 

GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 1998. 

IiDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 9ª reimpressão, São Paulo: EdgardBlücher, 

2003. 

NAHAS, Markus Vinícius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e 

sugestões para um estilo de vida ativo. 3.ed. rev. e atual. Londrina: Madiograf, 2003. 
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PETROSKI, E.L. Antropometria: Técnicas e Padronizações. Porto Alegre, Palloti, 2009. 

Nome do Professor: Bárbara Regina Alvarez 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

Período: 4º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Técnicas de Transformação, Ferramentas, Processos de Transformação e 

Técnicas de acabamento para Metais, Polímeros, Vidro, Cerâmica e outros materiais 

tecnologicamente dominados. 

Bibliografia Básica:  

NEWBERY, Elizabeth. Como e por que se faz arte. São Paulo: Ática, 2003. 

LEFTERI, Chris. Como se faz: 82 técnicas de fabricação para design de produtos. São 

Paulo: Blucher, 2010. 

BLASS, Arno. Processamento de polímeros. Florianópolis: Ed. UFSC, 1985.  

Bibliografia Complementar:  

DOYLE, Lawrence E. Processos de fabricação e materiais para engenheiros. São 

Paulo: E. Blücher,1978. 

HOSFORD, William F.; CADDELL, Robert M.  Metal forming: mechanics and 

metallurgy. 3. ed. New York, USA: Cambridge University Press, 2007. 

MICHAELI, Walter .[et al.] Tecnologia dos plásticos. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 

PASCUAL I MIRÓ, Eva; PATIÑO COLL, Mireia. Cerâmica e porcelana. Barcelona: 

Estampa, 2005. 

RADO, Paull.  Introducción a la tecnologia de lacerámica. Barcelona: Omega, 1990. 

 
 

Nome do Professor: Josiane da Rocha Silvano das Neves 

 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PROJETO DE PRODUTO II 
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Período: 4º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Projeto de produto industrial, de média complexidade, sob orientação: 

conceituação, desenvolvimento, detalhamento e modelagem tridimensional (modelos 

analógicos, mock-ups). 

Bibliografia Básica:  

BAXTER, M. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos 

produtos. São Paulo, Edgard Blücher, 2000. 

FACCA, Cláudia Alquezar. O designer como pesquisador: uma abordagem 

metodológica da pesquisa aplicada ao design de produtos. São Paulo: Blucher 

acadêmico, 2011. 

LÖBACH, Bernd. Design Industrial: Bases para a Configuração dos Produtos Industriais. 

São Paulo, Edgard Blücher Ltda, 2001. 

Bibliografia Complementar:  

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais: design do produto, design 

gráfico, design de moda, design de ambientes, design conceitual. São Paulo: Escrituras, 

2006. 

GONZAGA, Armando Luiz. Madeira: uso e conservação . Brasília. DF: IPHAN,2006. 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os 

requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 

MUNARI, Bruno. Das Coisas Nascem as Coisas. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1998. 

PAPANEK, Victor J. Arquitectura e design: ecologia e ética. Lisboa, Portugal: Edições 

70, 2007. 

Nome do Professor: João Rieth e Carlos Eduardo Vieira 

 

V SEMESTRE 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LABORATÓRIO DE DESIGN V 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Estudo das técnicas de apresentação através da modelagem, colagem, 
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confecção de boards e maquetes e programa de computadores. 

Bibliografia Básica:  

CHING, Francis D.K. Representação Gráfica em Arquitetura. Porto Alegre, Bookman, 

2000. 

DOYLE, Michael E. Desenho à Cores: técnicas de desenho para arquitetos, paisagistas e 

designers de interiores. Porto Alegre, Bookman, 2002. 

PIPES, Alan. Desenho para Designers. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. Porto 

Alegre, Bookman, 2004. 

MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo, Edgard Blücher, 

1981. 

MONTENEGRO, G.A. Geometria Descritiva. Vol. I, São Paulo, Edgard Blücher, 1991. 

OLIVEIRA, Adriano de. AutoCad 2007: modelagem 3D e renderização em alto nível. 2. 

ed São Paulo: Érica, 2007. 

PÉREZ, Fernando Julián; ALBARRACÍN, Jesús. Desenho para designers industriais. 1. 

ed Lisboa: Estampa, 2005. 

Nome do Professor: Heron Madeira da Silva 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PERCEPÇÃO 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 36 

Descrição: Estudo da percepção da forma e ambiental a partir dos pressupostos da 

Gestalt enfatizando os princípios que regem a percepção visual e a conexão com atitudes 

e comportamentos humanos. Compreensão da complexa relação entre o usuário (o 

sujeito) e o seu objeto de consumo. Detecção e percepção de sinais ( sons, odores, 

texturas e cores) que compõem um projeto. 

Bibliografia Básica:  

DEL RIO, Vicente; OLIVEIRA, Livia. Percepção Ambiental. São Paulo, Studio Nobel, 

1999. 
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FERRARA, Lucrecia D’Alessio. Design em Espaços. São Paulo, Rosari, 2002. 

MELO, Felipe Domingues Machado. Design e cultura em produtos globais: a semiótica 

como ponto de convergência. São Paulo: Blucher, 2011. 

Bibliografia Complementar:  

FERRARA, Lucrecia D’Alessio. Leitura sem palavras. São Paulo: Ed. Ática, 1986. 

GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto sistema de leitura visual da forma. 6ª Ed. 

São Paulo, Escrituras, 2000. 

OKAMOTO, Jun. Percepção Ambiental e Comportamento. São Paulo, Editora 

Makenzie, 2002. 

PIGNATARI, Décio. Informação, linguagem, comunicação. São Paulo: Áteliê, 2003. 

TEDESCHI, Paolo.  A gênese das formas e o desenho industrial. Barcelona: Ed. 

Nobel, 1968. 

Nome do Professor: Eliene Campos Ferreira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ÉTICA 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 36 

Descrição: Legislação- Estudo da legislação aplicada ao design. Conhecimento de 

normas técnicas e leis específicas. A legislação a ética e as atribuições profissionais. 

Atividades do designer e prática profissional. A demanda do mercado e a prática 

profissional. Formas de contratos e remuneração de trabalhos. Sistemas de organização e 

de funcionamento do escritório. Noções básicas de administração. 

Bibliografia Básica:  

ESCOREL, Ana Luisa. O Efeito Multiplicador do Design. São Paulo, SENAC, 2004. 

FAGUNDES, Márcia Botelho. Aprendendo Valores Éticos. 2ª Ed. Belo Horizonte, 

Autêntica, 2001; 

VALERIANO, Dalton L. Gerência em Projetos: Pesquisa, Desenvolvimento e 

Engenharia. São Paulo, Makron Books, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

SUNG, Jung Mo; SILVA, Josué Cândido da Silva. Conversando Sobre Ética e 

Sociedade. 8.ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2000. 
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VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

BRASIL. BRASIL Congresso Nacional. Senado Federal. Legislação sobre direitos 

autorais: dispositivos constitucionais; lei nº 9.610/98; normas correlatas; regulamentações; 

índice temático. 2. ed Brasília, DF: Senado Federal, 2007. 

Nome do Professor: Stela Maris Ruppenthal 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: TEORIA DA ESTÉTICA 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Teoria da forma, o estudo do belo, filosofia da estética, significado de estética 

norma e valores estéticos, conteúdo e forma. 

Bibliografia Básica:  

DORFLES, Gillo. O design industrial e sua estética. Lisboa: Ed. Labor, 1968. 

MARCUSE, Herbert. A Dimensão Estética. São Paulo, Martins Fontes, 1977. 

NUNES, Benedito. Introdução a Filosofia da Arte. 3ª Ed. São Paulo, Ática, 1991. 

Bibliografia Complementar:  

MUNARI, Bruno. A arte como ofício. Portugal: Presença, 1978. 

MUKAROVSKI, Jan. Escritos de Estética y Semiótica Del Arte. Barcelona. Gustavo 

Gili, 1975. 

READ, Herbert. Origenes de La Forma em El arte. Buenos Aires, Proyección, 1965. 

ZÁTONYLl, Marta. Uma Estética Del Arte y Diseño. Buenos Aires, CP67,1990. 

WONG, Wucius.  Fundamentos del diseño. 5. ed. Barcelona, ES: Gustavo Gili, 2002. 

Nome do Professor: Jeferson Luís de Azeredo 

 

 

 

Dados por Disciplina 
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Nome da disciplina: TÓPICOS DE DESIGN II 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Biônica e Design: padrões de crescimento, crescimento e forma, sistemas de 

locomoção, continuidade e descontinuidade, persistência da forma, estruturas naturais, 

efeito escala: Metodologia Biônica; Gestão do conhecimento; Sustentabilidade e Eco 

eficiência do Produto; Energia e Água. 

Bibliografia Básica:  

LÖBACH, Bernd. Design Industrial: Base para a Configuração dos Produtos Industriais, 

São Paulo, Edgar BlücherLtda, 2001. 

MUNARI, Bruno. Das Coisas Nascem as Coisas. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1998. 

PAPANECK, Vitor. Arquitetura e design: ecologia e ética. Lisboa: Edições 70, 2007. 

Bibliografia Complementar:  

CRIPPA, Maria Antonietta. Antônio Gaudi: 1852-1926, da natureza á arquitetura. Koln: 

Taschen, 2003. 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os 

requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 

ANNES, Jacqueline. Manufatura ambientalmente consciente. Santa Cruz do Sul, RS: 

EDUNISC, 2005. 

KAZAZIAN, Thierry. Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: SENAC/SP, 2005. 

MORAES, Dijon de. Limites do design. 3. ed. rev. e ampl São Paulo: Studio Nobel, 2008. 

Nome do Professor: Elizabeth Maria Campanella de Siervi 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PROJETO DE PRODUTO III 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Projeto de produto industrial, de média complexidade, sob orientação: 

conceituação, desenvolvimento, detalhamento e modelagem tridimensional (modelos 

analógicos, mock-ups). Formulação de alternativas de solução de projeto com 
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incorporação de detalhamento. 

Bibliografia Básica:  

BAXTER, M. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos 

produtos. São Paulo, Edgard Blücher, 2000. 

FACCA, Cláudia Alquezar. O designer como pesquisador: uma abordagem 

metodológica da pesquisa aplicada ao design de produtos. São Paulo: Blucher 

acadêmico, 2011. 

LÖBACH, Bernd. Design Industrial: Bases para a Configuração dos Produtos Industriais. 

São Paulo, Edgard Blücher Ltda, 2001. 

Bibliografia Complementar:  

 

FREITAS, Renata Oliveira Teixeira. Design de Superfícies: As ações comunicacionais 

nos processos de criação. São Paulo, Blucher,2012. 

 

GIOVANNINI, Rolando. Tecniche decorative e progettazione: nelleceramiche per l 

architettura dai procedimentitradizionali al contemporaneoterzofuoco. Faenza, Italy: 

FaenzaEditrice, 1996. 

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais : design do produto, design 

gráfico, design de moda, design de ambientes, design conceitual. São Paulo: Escrituras, 

2006. 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os 

requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 

MUNARI, Bruno. Das Coisas Nascem as Coisas. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1998. 

PAPANEK, Victor J. Arquitetura e design: ecologia e ética. Lisboa, Portugal: Edições 70, 

2007. 

Nome do Professor: Odete Angelina Calderan / Angélica Neumaier 

 

VI SEMESTRE 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LABORATÓRIO DE DESIGN VI 

Período: 6º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Técnicas de render, animação e simulação de soluções de projeto com uso 
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de programas computacionais. 

Bibliografia Básica: 

CHING, Francis D.K. Representação Gráfica em Arquitetura. Porto Alegre, Bookman, 

2000. 

DOYLE, Michael E. Desenho à Cores: técnicas de desenho para arquitetos, paisagistas e 

designers de interiores. Porto Alegre, Bookman, 2002. 

LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. Porto 

Alegre, Bookman, 2004. 

Bibliografia Complementar:  

OLIVEIRA, Adraino de Et. Al. Autocad 2007: modelagem 3d e renderizacão em alto nível. 

São Paulo, Érica, 2007. 

 EDWARDS, Betty. Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Edição revisada e 

ampliada. Rio de Janeiro, Ediouro, 2000. 

FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. 
ed. atual., rev. e ampl São Paulo: Globo, 2005. 

 

MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectiva dos Profissionais. São Paulo, Edgard Blücher, 

1981. 

MONTENEGRO, G.A. Geometria Descritiva. Vol. I, São Paulo, Edgard Blücher, 1991. 

Nome do Professor: Heron Madeira da Silva 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: GESTÃO DO PRODUTO 

Período: 6º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Custos industriais, sistemas de apoio à decisão da qualidade, logística, 

empresarial, conceito de produção seriada, modos de produção por tipos de arranjo 

(processo, produto, filosofias de produção). 

Bibliografia Básica:  

BORJA DE MOZOTA, Brigitte; KLÖPSCH, Cássia; COSTA, Filipe Campelo Xavier da. 
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Gestão do design: usando o design para construir valor de marca e inovação 

corporativa. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

KOTLER, P. Administração de Marketing. Ed.atlas. São Paulo, 2006. 

LIDWELL, William et alii. Princípios universais do design. Porto Alegre: Bookman, 

2011. 

Bibliografia Complementar:  

MAXIMIANO, A.C.A. Administração de Projetos: como transformar ideias em 

resultados. São Paulo, Atlas, 2009. 

MATTAR, F.N. & SANTOS, D.G. Gerência de Produtos: como tornar seu produto um 

sucesso. São Paulo, Atlas, 2003. 

PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. São Paulo: Blucher, 2008. 

VALERIANO, D. Gerência em Projetos: pesquisa desenvolvimento e engenharia. São 

Paulo, Makron Books, 1998. 

VERZUH, E. Gestão de Projetos . Ed.Campus.2000. 

Nome do Professor: Adilson  de Oliveira da Silva 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: FUNDAMENTOS DE MARKETING 

Período: 6º semestre.  

Carga horária: 72 

Descrição: Fundamentos do Marketing e Merchandising. Introdução ao Comportamento 

do Consumidor. O design como diferencial competitivo para desenvolvimento de novos 

produtos e para o gerenciamento de marcas. Design de evidências físicas para o cenário 

de serviços; Estética do Marketing. 

Bibliografia Básica:  

BROWN, Tim. Design thinking. 1ª ed. São Paulo: Campus, 2010. 

DAUD, Miguel; RABELLO, Walter. Marketing de varejo: como incrementar resultados 

com a prestação de serviços. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10ª Ed. São Paulo, Prentice Hall, 2000. 

Bibliografia Complementar:  

ENGEL ; BLACKWELL ; MINIARD. Comportamento do Consumidor. Rio de Janeiro, 
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LTC, 2000; 

KELLEY, Tom; LITTMAN, Jonathan; LOPES, Maria Claudia. A arte da inovação: lições 

de criatividade da IDEO, a maior empresa norte-americana de design. São Paulo: Futura, 

2001. 

SCHMITT,Bernd. A Estética do Marketing: como criar e administrar sua marca , imagem 

e identidade. São Paulo, Nobel, 2002. 

TAVARES, Mauro Calixta. A Força da Marca: como construir e manter marcas fortes. 

São Paulo, Harbra, 1998. 

ZEITHAML V.A ; BITNER M.J. Marketing de Serviços: A Empresa com Foco no Cliente, 

Porto Alegre, Bookman, 2003. 

Nome do Professor: Lúcia Andrea Búrigo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ESTUDOS DE ERGONOMIA III 

Período: 6º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Ergonomia e cognição, ergonomia e informática, mostradores, comandos e 

controles; análise ergonômica de produto. 

Bibliografia Básica:  

GOMES FILHO, João. Ergonomia do Objeto. São Paulo, Escrituras Ed., 2003. 

GRANDJEAN, Etienne. Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4ª Ed. 

Porto Alegre, Bookman, 2004. 

IiDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 9ª reimpressão, São Paulo, Ed.Edgard 

Blücher, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Dimensionamento Humano para Espaços Interiores: um 

livro de consulta e referência para projetos. Barcelona, Gili, 2002. 

SANTOS, N. ET AL. Antropotecnologia: a Ergonomia dos Sistemas de Produção. 

Curitiba, Ed. Genesis, 1997. 

NAHAS, Markus Vinícius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e 

sugestões para um estilo de vida ativo. 3.ed. rev. e atual. Londrina: Madiograf, 2003. 
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PETROSKI, E.L. Antropometria: Técnicas e Padronizações. Porto Alegre, Palloti, 2009. 

MORAES, Anamaria de; MARIÑO PEQUINI, Suzi. Ergodesign: para trabalho com 

terminais informatizados. Rio de Janeiro: 2AB, 2000. 

Nome do Professor: Bárbara Regina Alvarez 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PROJETO DE PRODUTO IV 

Período: 6º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Projeto de produto industrial, de média complexidade, sob orientação: 

Conceituação, desenvolvimento, detalhamento e modelagem tridimensional (mock-up e 

protótipos); Formulações de alternativas de soluções de projeto com incorporação de 

detalhamento e especificações de fábrica. 

Bibliografia Básica:  

LIDWELL, William / HOLDEN, Kristina / BUTLER, Jill. Princípios universais do design. 

Porto Alegre: Bookman, 2010. 

MORRIS, Richard. Fundamentos do design de produtos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

SCHNEIDER, Beat. Design: uma introdução. O design no contexto social, cultural e 

econômico. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais: design do produto, design 

gráfico, design de moda, design de ambientes, design conceitual. São Paulo: Escrituras, 

2006. 

LÖBACH, Bernd. Design Industrial: Bases para a Configuração dos Produtos Industriais. 

São Paulo, Edgard Blücher Ltda, 2001. 

MESTRINER, Fábio. Design de Embalagem. São Paulo: Pearsons Education do Brasil, 

2002. 

MUNARI, Bruno. Das Coisas Nascem as Coisas. São Paulo: Ed.Martins Fontes, 1998. 

PAPANEK, Victor J. Arquitetura e design: ecologia e ética. Lisboa, Portugal: Edições 70, 

2007. 

Nome do Professor: Carlos Eduardo Vieira e Haron Cardoso Fabre 



101 
 

VII SEMESTRE 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Período: 7º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Realização de estágio prático em empresa com acompanhamento de 

professor responsável da instituição de ensino: elaboração de relatório técnico-científico 

referente aos conteúdos acadêmicos abordados no estágio. 

Nome do Professor: Haron Cardoso Fabre 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: TÉCNICAS DE PROTOTIPAGEM 

Período: 7º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Construção de modelos físicos para ensaios de funcionamento, uso e 

desempenho a partir de execução, sob orientação, de componentes (prototipagem rápida) 

e montagem final. 

Bibliografia Básica:  

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica. ABM, Brasil, 1995. 

LEFTERI, Chris. Como se faz: 82 técnicas de fabricação para o design de produtos. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2010. 

SCHAEFFER, Lirio. Conformação dos metais: metalurgia e mecânica .Porto Alegre: 

Rigel, 1995. 

Bibliografia Complementar:  

ASHBY, M.F. Materiais e Design. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

DOYLE, Lawrence E. Processos de fabricação e materiais para engenheiros. São 

Paulo: E. Blücher,1978. 

PENNA, Elô. Modelagem, modelos em design. São Paulo: Catálise, 2002. 

RUMBAUGH, James. Modelagem e projetos baseados em objetos. Rio de Janeiro: 

Campus, 1994. 
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SORS, L ; BARDÒCZ, L & RADNÒTI, I. Plásticos, Moldes e Matrizes. São Paulo: 

Ed.Hemus, 1987. 

Nome do Professor: Márcio Roberto Rocha  

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO 

Período: 7º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Processos de produção contínua, processos de produção enxuta, 

planejamento e controle da produção. 

Bibliografia Básica:  

CORRÊA, Henrique Luiz; CORRÊA, Carlos Alberto. Administração de produção e 

operações: manufatura e serviços : uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

MACHLINE, C.; MOTTA, I.S ; SCHOEPS,W; WEILL, K. Manual de Administração da 

Produção. Rio de Janeiro. Ed.F.G.V, 1994. 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2. ed., rev. amp. 

São Paulo: Cengage Learning, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

BROWN Steve et al. Administração da Produção e Operações – Um Enfoque 

Estratégico na Manufatura e nos Serviços. Tradução: Adriana CeschinRieche; Consultoria 

Editorial e Revisão Técnica – Paulo Sérgio Gonçalves. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2005. 

 

GAITHER, Norman; FRAZIER Greg. Administração da Produção e Operações. 

Tradução: José Carlos Barbosa; Revisão Técnica: Petrônio Garcia Martins. São Paulo – 

Pioneira Thomson, 2005. 

 

RITZMAN, Larry P.; KRAJEWSKI, Lee J. Administração da produção e operações. São 

Paulo: Prentice Hall, 2007. 

 

RUSSOMANO, Victor Henrique. PCP: Planejamento e Controle da Produção. 6. ed. 

Revista. SãoPaulo: Pioneira, 2000. 

 

TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e prática. São 
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Paulo: Atlas, 2007 

Nome do Professor: Leopoldo Pedro Guimarães filho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PROJETO DE PRODUTO V 

Período: 7º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Projeto de produto industrial, de média complexidade, sob orientação: 

Conceituação, desenvolvimento, detalhamento e modelagem tridimensional (mock-ups e 

protótipos); Formulação de alternativas de solução de projeto de incorporação de 

detalhamento de acionamentos e especificações de fabricação. 

Bibliografia Básica:  

LIDWELL, William / HOLDEN, Kristina / BUTLER, Jill. Princípios universais do design. 

Porto Alegre: Bookman, 2010. 

MORRIS, Richard. Fundamentos do design de produtos. Porto Alegre: Bookman, 2010; 

SCHNEIDER, Beat. Design: uma introdução. O design no contexto social, cultural e 

econômico. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

BONSIEPE, Gui ET alii. Um experimento em diseño de produto.../diseño industrial. 

Brasilia, Coord. Ed. CNPq, 1983. 

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais : design do produto, design 

gráfico, design de moda, design de ambientes, design conceitual. São Paulo: Escrituras, 

2006. 

LÖBACH, Bernd. Design Industrial: Bases para a Configuração dos Produtos Industriais. 

São Paulo, Edgard Blucher Ltda, 2001. 

MUNARI, Bruno. Das Coisas Nascem as Coisas. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1998; 

PAPANEK, Victor J. Arquitetura e design: ecologia e ética. Lisboa, Portugal: Edições 70, 

2007. 

Nome do Professor: Carlos Eduardo Vieira e Haron Cardoso Fabre 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PROPRIEDADE INDUSTRIAL E EMPREENDEDORISMO 

Período: 7º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Histórico; terminologia; marcas: conceitos, classificação e pedidos de 

privilégio; estrutura institucional no Brasil e no mundo; legislação vigente: acordos 

internacionais; técnicas de pesquisa do estado da arte (buscas); elaboração de 

documentação para registro de marcas e obtenção de patente de produto. 

Bibliografia Básica:  

BASSO, Maristela. O Direito Internacional da propriedade Intelectual. Porto Alegre, Livraria do 

Advogado, 2000. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 

São Paulo: Saraiva, 2005. 

DORNELAS, José C. Assis. Empreendedorismo Corporativo: como ser empreendedor, 

inovar e se diferenciar na sua empresa. Rio de janeiro: Campus Elsevier, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

 

BRASIL. BRASIL Congresso Nacional. Senado Federal. Legislação sobre direitos 

autorais: dispositivos constitucionais; lei nº 9.610/98; normas correlatas; regulamentações; 

índice temático. 2. ed Brasília, DF: Senado Federal, 2007. 

BRITO, Francisco; WEVER, Luiz. Empreendedores brasileiros: vivendo e a prendendo 

com grandes nomes. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

CHER, Rogério. O meu próprio negócio: todos os passos para avaliação, planejamento, 

abertura e gerenciamento de um negócio próspero. 3ª ed. São Paulo: Elsevier, 2002. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luíza - uma idéia, uma paixão e um plano de 

negócio: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura 

Editores Associados, 1999. 

______. Oficina do Empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar 

conhecimento em riqueza. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999. 

RIVKIN, Steve; SITEL, Fraser. Usina de ideias: como manter sua empresa em constante 

inovação. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

Nome do Professor: Adilson Oliveira da Silva 
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VIII SEMESTRE 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: SOCIOLOGIA 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Contexto histórico do surgimento. Conceito, divisão e objeto. Concepções 

clássicas em Sociologia: Comte, Durkheim, Weber e Marx. Características da organização 

e das relações sociais. Questões sociológicas na Modernidade e os novos paradigmas.  

Bibliografia Básica:  

COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução á ciência da sociedade. 4ª edição. São Paulo: 

Moderna, 2010. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª edição. Porto Alegre: Penso, 2012. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia GERAL. 7ª edição. São Paulo: Editora Atlas 1999. 

Bibliografia Complementar:  

BSTAN, Dzin-rgya-mtsho. Uma ética para o novo milênio. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Sextante,2000. 

 

MEKSENAS, Paulo. Aprendendo sociologia: a paixão de conhecer a vida. 8ª ed. São 

Paulo: Loyola, 2001. 

 

QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia 

de. Um toque de clássicos: Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. 

 

VILA NOVA, Sebastião. Introdução á sociologia. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2004. 

Nome do Professor: João Alberto Ramos Batanoli 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 216 
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Descrição: Elaboração de trabalho individual, sob orientação de um professor orientador 

designado: submissão à avaliação de banca ou comissão; desenvolvimento de projeto de 

produto industrial , sob orientação sistemática: definição temática (subárea de 

conhecimento), plano de trabalho, pesquisa, desenvolvimento e organização de 

documentação (bidimensional e modelo) 

Bibliografia Básica:  

GAIDZINSKI, Areti Marie Hartenia; CARMINATI, Fábia Liliã Luciano. UNIVERSIDADE DO 

EXTREMO SUL CATARINENSE. Metodologia do trabalho científico: conceitos 

preliminares, estratégias e ações diretrizes para elaboração do trabalho científico na 

graduação. 3. ed. rev. e ampl. Criciúma, SC: UNESC, 2002. 

PARRA FILHO, Domingos; SANTOS, João Almeida. Apresentação de trabalhos 

científicos: monografia tcc - teses - dissertações. 8.ed São Paulo: Futura, 2002. 

Nome do Professor: João Luís Silva Rieth 

 

OPTATIVAS 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina:LIBRAS 

Período: 8º Semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Olhares que circundam a Surdez. Os discursos sobre educação e a questão 

dos sujeitos surdos. Propostas de Educação de Surdos. Língua de Sinais. 

Bibliografia Básica:  

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico 

ilustrado trilíngüe da língua de sinais brasileira. 3.ed São Paulo: EDUSP, 2008.  

SILVA, Marília da Piedade Marinho. A construção de sentidos na escrita do aluno 

surdo. São Paulo: Plexus, 2001. 

SKLIAR, Carlos. Educação & exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação 

especial. 5. ed Porto Alegre: Mediação, 2006. 

Bibliografia Complementar:  

ANDREIS, Silvia. Surdez e preconceito: a norma da fala e o mito da leitura da palavra 

falada. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 42 , p.575-565, dez. 2009.  

BISOL, Cláudia. Estudantes surdos no ensino superior: reflexões sobre a 

inclusão. Cadernos de Pesquisa: revista de estudos e pesquisa em educação, São 

Paulo, v. 40, n. 139 , p.147-172, abr. 2010. 
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DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo; FERREIRA, Josimário de Paulo. Educação escolar 

de pessoas com surdez: atendimento educacional especializado em 

construção. Inclusão: revista de educação especial, Brasília, v. 5, n. 1 , p.46-57,, jul. 2010. 

GESUELI, Zilda Maria. Lingua(gem) e identidade: a surdez em questão. Educação & 

Sociedade, Campinas, SP, v. 27, n. 94 , p.277-292, abr. 2006. 

SAMPAIO, Carmen Sanches. A presença de uma aluna surda em uma turma de 

ouvintes: possibilidade de (re)pensar a mesmidade e a diferença no cotidiano 

escolar. Inclusão: Revista de Educação Especial, Brasília, DF , v.2,n.3 , p.20-25, dez. 

2006. 

SKLIAR, Carlos.  A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed Porto Alegre: Mediação, 

2005.  

Nome do Professor: Simone das Graças Nogueira Feltrin 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: MODELAGEM AVANÇADA 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Modelo matemático para sistema, resolução numérica, simulação de sistemas 

de produção, aplicação de ferramentas computacionais. 

Bibliografia Básica:  

PFEIL, Walter. Estruturas de Madeiras. 4ª Ed.Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A., 1985. 

PENNA, Elô. Modelagem, modelos em design. São Paulo: Catálise, 2002. 

SCHIMIZU, Y Et.Alii. Models& Prototypes.10ª Ed. Japan by Graphic – sha Publishing 

Co,1991. 

Bibliografia Complementar:  

CALIL JUNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antonio Rocco; DIAS, Antonio Alves. 

Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. Barueri, SP: Manole, 2003. 

  

CARVALHO, Paulo Roberto Marcondes de. Curso básico de perfis de aço formados a 

frio.      2. ed Porto Alegre: [s.n.], 2006.  

KNOLL, W. & HECHINGER. M. Maquetas do arquitectura técnicas y construccion.1ª 

Ed. México, Ediciones G.Gili S.A.de C.V. , 1992. 
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LEFTERI, Chris. Como se faz: 82 técnicas de fabricação para design de produtos. São 

Paulo: Blucher, 2010. 

PIPES, Alan. Desenho para Designers. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2010. 

Nome do Professor: Márcio Roberto Rocha 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: MATERIAIS COMPÓSITOS 

Período: 8ºsemestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Conceitos fundamentais sobre compósitos, compósitos com matrizes 

metálicas, compósitos com matrizes cerâmicas e compósitos com matrizes poliméricas. 

Bibliografia Básica:  

CHAWLA, K.K. Composite materials: Science and engineering. 2nd ed. New York: 

Springer, 1998.  

GUPTA, R.K. Polymer and composite rheology. 2nd ed. New York: Marcel Dekker Inc., 

2000. 

LEVY NETO. F.; PARDINI, L.C. Compósitos estruturais: Ciência e tecnologia. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2006. 

Bibliografia Complementar:  

HARPER, C.A. Handbook of plastics, elastomers & composites. 4th .ed. New York: 

McGraw-Hill, 2002. 

LARA-CURZIO, E.; SALEM, J.ZHU,D. Mechanical properties and performance of 

engineering ceramics and composites: A collection of papers presented at the 31 st 

International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January, 21-26, 2007, 

Daytona Bech, Florida. Westerville: Americam Ceramic Society, 2008. 

LEE, J.A.; MYKKANEN, D.L. Metal and polymer matrix composites. New Jersey: Noyes 

Data Corporation, 1987. 

NWABUNMA, D,; KYU,T. Polyolefin composites. New Jersey: Wiley-Interscience, 2008. 

RUDNIK, E. Compostable polymer material. New York: Elsevier, 2008. 

Nome do Professor: Adriano Michael Bernadin 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: SELEÇÃO DE MATERIAIS 

Período: 8ºsemestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Filosofia e prática da seleção de materiais. Critérios. Funções. Confiabilidade. 

Fabricação. Fatores econômicos. Otimização da seleção de materiais. 

Bibliografia Básica:  

ASHBY, M. F. Materials selection in mechanical design. 3rd. ed Massachussetts: 

Elsevier, 2005.  

ASHBY, M. F; JONES, David R. H. Engenharia de materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 

ASHBY, M. F; SHERCLIFF, Hugh; CEBON, David. Materials: engineering, science, 

processing and design. Massachussetts: Butterworth-Heinemann, 2007.  

Bibliografia Complementar:  

ASHBY, M. F; JONES, David R. H. Engenharia de materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007.  

ASHBY, M. F; JOHNSON, Kara. Materials and design: the art and science of material 

selection in product design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002.  

HARPER, C.A. Handbook of plastics, elastomers & composites. 4th .ed. New York: 

McGraw-Hill, 2002. 

LARA-CURZIO, E.; SALEM, J.ZHU,D. Mechanical properties and performance of 

engineering ceramics and composites: A collection of papers presented at the 31 st 

International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January, 21-26, 2007, 

Daytona Bech, Florida. Westerville: Americam Ceramic Society, 2008. 

Nome do Professor: Adriano Michael Bernadin 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: COMUNICAÇÃO VISUAL 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Sistemas de Identidade Visual. Imagem e Identidade corporativa. Sistemas de 
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orientação e sinalização no meio ambiente arquitetônico e urbano. Estruturas 

Morfológicas. Materiais. Elementos textuais, cromáticos e icônicos. Pictogramas. 

Iluminação. Custos Industriais de fabricação. Planejamento e elaboração de Projetos de 

Programação Visual. 

Bibliografia Básica:  

DONDIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1991-

2000.  

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo: M. Fontes, 1968.  

GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 7. Ed. São 

Paulo: Escrituras, 2006.  

Bibliografia Complementar:  

FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. 2. ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1990. 

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básicas de planejamento 

visual. 8. ed São Paulo: Callis, 1995.  

JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 1996.  

VILLAS-BOAS, André. O que é [e o que nunca foi] design gráfico. 4.ed Rio de Janeiro: 

2AB, 2001.  

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

Nome do Professor: Pedro Luiz Kestering Medeiros 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: DESIGN DE SUPERFÍCIE 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: estudo de materiais, estudos e desenvolvimento de padronagens para 

aplicação de motivos, ilustrações em diferentes substratos: têxteis, cerâmicos, polímeros 

e outros. 

Bibliografia Básica:  

FACCA, Cláudia Alquezar. O designer como pesquisador: uma abordagem 

metodológica da pesquisa aplicada ao design de produtos.São Paulo: Edgard Blücher, 

2011.  

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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RUBIM, Renata.  Desenhando a superfície. São Paulo: Rosari, 2005.  

Bibliografia Complementar:  

 

DORFLES, Gillo. O design industrial e a sua estética. 2 ed. Lisboa: Labor, 1968.  

FREITAS, Renata Oliveira Teixeira. Design de Superfícies: As ações comunicacionais 

nos processos de criação. São Paulo, Blucher,2012. 

 

LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e 

estudantes. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

MUNARI, Bruno; D. Santana. Design e comunicação visual. São Paulo: M. Fontes, 

1997. 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes. 1998. 

RÜTHSCHILLING, Evelise Anicet. Design de Superfície. Porto Alegre: Ed. UFRGS. 

2008. 

Nome do Professor: Odete Angelina Calderan / Angélica Neumaier 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: FOTOGRAFIA 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: estuda as relações da fotografia e o design enquanto associações de 

linguagens que se configuram em um processo de hibridismo, tanto no aspecto 

tecnológico quanto no processo de representação visual. Trabalha a relação da fotografia 

com a hipermídia, bem como a construção da imagem e sua aplicação como informação, 

persuasão, expressão e ilusão. Examina processos fotográficos presentes na composição 

de poéticas visuais, enfocando aspectos da criação e da produção expressiva e projetual. 

Bibliografia Básica:  

CESAR, Newton; PIOVAN, Marco. Makingof: revelações sobre o dia-a-dia da 

fotografia. 2. ed. rev. ampl. Brasília, DF: SENAC/DF, 2007.  

 

DUBOIS, Philippe,. O ato fotográfico e outros ensaios. 7. ed Campinas: Papirus, 2003.  
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DYER, Geoff. O instante contínuo: uma história particular da fotografia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008.  

KUBRUSLY, Cláudio Araújo. O que é fotografia. São Paulo: Brasiliense, 2003.  

 

RAMALHO, José Antonio A. Fotografia digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, Rosane de. Fotografia e antropologia: olhares fora-dentro. São Paulo: 

Estação Liberdade, 2002.   

AUMONT, J. A imagem. 6.ed São Paulo: Papirus, 2001. 

COTTON, Charlotte. A fotografia como arte contemporânea. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2010.  

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da 

fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.  

HILLYARD, Sue. Fotografia: manual prático. Lisboa: Estampa, 2004. 

Nome do Professor: Sérgio Honorato 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: DESIGN CERÂMICO 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: estudar funções técnicas em diferentes áreas relacionadas com a produção 

de artefatos cerâmicos, tais como indústrias, ateliers, oficinas artesanais e semi 

industriais.  

Bibliografia Básica:  

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

NEUMAIER, Angélica. Design e revestimento cerâmico: História, evolução e tendências 

contemporâneas. Criciúma, SC: Do autor, 2000 

AZEVEDO, Wilton. O que é design. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1991. 

Bibliografia Complementar:  

FACCA, Cláudia Alquezar. O designer como pesquisador: uma abordagem 

metodológica da pesquisa aplicada ao design de produtos.São Paulo: Edgard Blücher, 
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2011. 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10. ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2009. 

DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução à história do design. São Paulo: E. Blücher, 

2000 

MUNARI, Bruno. Artista e designer. Portugal: Presença, 1984. 

MUNARI, Bruno. A arte como ofício. 3 ed. Lisboa: Presença, 1987. 

Nome do Professor: Odete Angelina Calderan 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: CERÂMICA ARTESANAL 

Período: 8º semestre 

Carga horária: 72 

Descrição: Conceito. Projeto de peças especiais em relevo cerâmico. Protótipos. 

Processo para produção em série através de moldes de gesso. 

Bibliografia Básica:  

GABBAI, Miriam B.B. (Org.) Cerâmica: arte da terra. São Paulo: Callis, 1987. 

LEACH, Bernard. Manual del ceramista. Barcelona : Blume, 1981. 

SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. São Paulo: 

FAPESC, Annablume, 2007. 

Bibliografia Complementar:  

CHAVARRIA, Joaquim. Moldes. Lisboa: Estampa, 2000. 

CHAVARRIA, Joaquim. Olaria. Lisboa: Estampa, 1999. 

FRICKE, Johann. A cerâmica. Lisboa: Presença, 1978. 

LYNGGARD, Finn.Tratado de Ceramica. Barcelona: Omega, 1983. 

ROS I FRIGOLA, Maria Dolors. Cerâmica artística. Lisboa: Estampa, 2006. 

Nome do Professor: Odete Angelina Calderan 
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Anexo 6 – Apoio da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC)  

 


