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UnB : DIN : Estudos Dirigidos em Design – Projeto e Processos 
Criativos em Moda Sustentável Horário 5T23 

 

Professora: Carol Nemoto (30h) 
 
 
 
 
Ementa 

 
Pesquisa, criação, experimentação e desenvolvimento de um projeto de moda sustentável – 
vestuário (roupas, acessórios, calçados) ou produto de base majoritariamente têxtil – com 
ênfase em um ou mais dos três parâmetros da sustentabilidade: ambiental, social e 
econômico. 

 
 
 
Condição 

 
Como pré-requisito para se matricular nesta turma, o aluno ou aluna deverá possuir noções 
projetuais. 

 
 
 
Objetivos 

 
1. Apresentar os principais conceitos e a importância sobre sustentabilidade 

e moda sustentável; 
 

2. Pesquisar e experimentar materiais e processos de fabricação sustentáveis 
com o intuito de desenvolver um produto que explore a criatividade, 
capacidade projetual e consciência para a sustentabilidade. 

 
 
 
Conteúdo programático 

 
Aulas expositivas e pesquisa sobre os principais conceitos e a importância sobre 
sustentabilidade e moda sustentável. Aulas expositivas e práticas sobre método projetual e 
ferramentas de criatividade. Pesquisa de conteúdo e imagética. Criação de conceito e 
desenho. Pesquisa sobre materiais e processos de fabricação sustentáveis. Desenvolvimento 
de um produto sustentável. 



 
Metodologia didática 

 
A turma, individualmente ou em grupo, desenvolverá uma pesquisa de conteúdo, 
conceitual, imagética, de materiais e processos para criação de um projeto de produto, 
sistema ou serviço sustentável. Criação de conceito e alternativas. Desenvolvimento do 
projeto. Realização de protótipo(s). Apresentação, defesa do projeto. Realização de uma 
exposição dos projetos. O foco da disciplina é criar um projeto com impacto social, 
ambiental e/ou econômico utilizando de técnicas projetuais em Design de Moda, técnicas 
artesanais de produção de moda sustentável (slow fashion) e que impacte positivamente a 
comunidade local. A autonomia e comprometimento do(a) aluno(a) com todo o processo de 
trabalho são essenciais para alcançar os objetivos da disciplina. 

 
 
 

Frequência 
 
Para adaptar-se ao contexto da pandemia, as aulas de natureza prática da disciplina foram 
rearranjadas para o modelo de ensino à distância com aulas síncronas pela plataforma 
Microsoft Teams. O acompanhamento também será realizado pelo Teams e grupo da 
disciplina e atendimentos individuais pelo Telegram. O empenho e o comprometimento 
do(a) aluno(a), assim como as tarefas desenvolvidas no decorrer da disciplina, tanto com o 
desenvolvimento do projeto quanto com a organização da exposição contarão pontuação 
extra para a nota final. 
 
 

 

Avaliação 
 
A avaliação se dará por meio de avaliação da professora que analisará a coerência entre 
conceito, desenvolvimento e qualidade técnica do projeto. 
 

 
 

Contatos 
 
Professora: Carol Nemoto 
 
E-mail: miwadesign@gmail.com Celular/ WhatsApp: 61 99839 5445 
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UnB : DIN : Estudos Dirigidos em Design : Prof. Andrea Tibery 
(30h) – Joias/Horário 3T23 

 
Professora: Andrea Tibery (30h) 

 
Resumo da disciplina: 

O design de joias está em expansão dentro do contexto nacional. A Universidade de 
Brasília, por meio do laboratório de joias do Curso de Desenho Industrial vem 
contribuindo para a pesquisa e desenvolvimento da área. A disciplina de EDD- 
joalheria faz parte do plano de ação da linha de pesquisa do laboratório. 
O processo de fabricação artesanal faz parte de um processo mais amplo para o 
entendimento, concepção e produção de peças (seja ela artesanal ou industrial) e do 
design de joias. 
Segundo Lobach (1999) o designer deve conhecer os processos produtivos para 
melhorar sua capacidade projetual. 

 
Objetivos: 

1. Orientar para o uso correto das ferramentas de ourivesaria. 

2. Ensinar técnicas e processos de produção de joalheria artesanal. 
3. Incentivar a experimentação. 
4. Estimular a criação e a confecção de peças em prata. 

 
 
 
 

Conteúdo: 
 

· Conceito de joia. 
 

· Cadeia produtiva do setor joalheiro. 
 

· Normas da ABNT para joalheria – ligas metálicas, pesos e medidas. 
 

· Processo de Produção artesanal: fundir, laminar, fiar, soldar, lixar, cravar, polir 
 

· Criatividade 
 

· Desenvolvimento de produto/joias. 
 

· Produção de modelos e protótipos em fios e chapas. 
 
 
 
 
 
 



UnB : DIN : Estudos Dirigidos em Design :Compreendendo o 
design: questões contemporâneas, teoria e história /Horário: 
6M34 
Prof. Ana Cecília Schettino (30h) 
 
Objetivo 
 
Apresentar questões contemporâneas relativas ao design a partir da discussão histórica e 
teórica, o que contribui para o entendimento da nossa atuação enquanto designers. A disciplina 
será um espaço de reflexão sobre a nossa profissão, sobre os espaços que ocupamos na 
sociedade e qual nossa incidência neles, abordando também questões éticas que refletem sobre 
a formação do design dentro do capitalismo, da materialização de desejos e questões culturais 
intrínsecas a esse contexto. Pelo viés histórico, passaremos por movimentos expressivos do 
design, compreendendo seus contextos sociopolíticos e desdobramentos, buscando 
interlocuções com nossas realidades e o mundo contemporâneo. 

Programa 
 

O papel social: 
Reflexão sobre a atividade profissional do designer, sobre os espaços que 

 
ocupamos na sociedade atual e qual nossa incidência neles. Questões éticas que refletem 
também sobre a formação do design dentro do capitalismo, da materialização de desejos 
e questões culturais intrínsecas 

 
a esse contexto. 

 
O ensino: 

 
A formação do designer no campo acadêmico, revisão geral sobre as principais escolas 
de design e os contextos em que surgiram, especialmente as modernistas e pós- 
modernistas, e as metodologias atuais. Além da discussão sobre a incidência do ensino 
de design em outras áreas do conhecimento. 

 
A função: 

 
As funções clássicas, a crise e as críticas ao funcionalismo. O artefato sendo 
questionado e a discussão forma x função. A proposição de discussão sobre função 
poética e função crítica em projetos de design. 

 
O fazer: 

 
Investigação sobre a prática projetual a partir de algumas frentes e metodologias, com 
referência à manualidade, criatividade e aos conceitos de projeto. Discussão sobre o 
entendimento da profissão institucionalizada e de sua prática em relação às ações. 
 
 
 

 



UnB : DIN : Estudos Dirigidos em Design : DESIGN, CIDADE E 

LITERATURA; Horário: 5M34 
 

Professora: Daniela Pereira Barbosa (30h) 
 

Resumo 
A proposta é abordar a relação existente entre design, cidade e literatura. O curso será conduzido 

por meio de leitura e análise de textos literários sobre Brasília (como Clemente Luz, Gustavo 

Dourado, Clarice Lispector e Nicolas Behr) e sobre a cidade de modo geral (como João do Rio e 

Ítalo Calvino). Também estão previstas abordagens que tragam ao debate textos provenientes de 

outros formatos, como canções sobre Brasília; e de diferentes suportes, como a própria arte urbana 

e suas mensagens. Busca-se pensar sobre as formas de falar sobre a cidade e sobre o modo como 

a cidade fala sobre si mesma, e, assim, entender o design como um meio de mediação entre os 

espaços urbanos e suas representações. As atividades previstas envolvem a produção de material 

que represente essa fonte literária, como outros textos, colagens, ilustrações, história em 

quadrinhos, fotografias, produto audiovisual, etc., a depender dos interesses e habilidades de cada 

aluno. 
 

Ementa 
Reflexão sobre as relações entre cidade e literatura, com foco em Brasília como representação e 

inspiração para processos literários. Conhecimento das várias formas de perceber, narrar e 

interpretar a cidade por meio da literatura. Aquisição de uma percepção sobre as possibilidades 

de leitura e intervenção na cidade. 
 

Objetivos 
Entender como a cidade pode ser percebida por meio da literatura. 

Entender como a cidade pode ser um suporte para expressões literárias. 

Compreender o design como processo de intervenção e reflexão acerca das representações 

urbanas. 
 

Programa 
Aulas expositivas dialogadas // apresentação e discussão da fonte literária como forma de 

entender a cidade // elaboração do trabalho final 
 

Avaliação 
Produto esperado: concepção de material gráfico / visual / escrito / fotográfico / audiovisual que 

represente a relação entre a cidade e a literatura de acordo com o conteúdo visto ao longo do 

semestre 



 

Bibliografia básica 
BEHR, Nicolas. BrasíliA-Z, cidade palavra. Brasília, Editora Teixeira, 2014. 

CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis / Ítalo Calvin; tradução Diogo Mainardi. – São Paulo, 

Companhia das Letras, 1990. 

LUZ, Clemente. Invenção da Cidade. Brasília: Ed. Horizonte - EBRASA, 1968. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UnB : DIN : Estudos Dirigidos em Design : Design, Consumo e 

Meio Ambiente; Horário: 4M34 

 

Professora: Láisa Rebelo Cavalcante (30h) 
Objetivos:  
 

Contribuir para a construção do olhar crítico e consciente dos discentes sobre as questões 

ambientais e a participação do design neste contexto. Essa disciplina tem a intenção de despertar 

a responsabilidade social e ambiental dos alunos, enquanto futuros designers. 
 

 Programa:  
 

Serão discutidos conceitos sobre design relacionados ao consumo e ao meio ambiente a partir de 

textos extraídos da bibliografia da disciplina. A disciplina busca estimular um posicionamento 

crítico entre os alunos por meio de debates para contribuir com o desenvolvimento acadêmico. 

Ao final da disciplina será elaborado um artigo científico para avaliar o desempenho.  

 

Avaliação:  
 

- Participação em aula; - Entrega do artigo;  
 

Método:  
 
Aulas expositivas; Debates; Elaboração de artigo científico; 
 

Bibliografia: 
 

 ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Tradução: Tadeu 

Breda. Editora: Elefante, São Paulo, 2016. BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Editora: Zahar, 

Rio de Janeiro, 2004. BAUMAN, Zygmunt: Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzein. 

EDITORA ZAHAR, RIO DE JANEIRO, 2001. ________________: Vida para consumo: a 

transformação das pessoas em mercadoria. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. EDITORA: ZAHAR, 

2008. BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo, Blucher, 2011. MANZINI, Ezio. Design 

quando todos fazem design. Uma introdução ao design para a inovação social. Editora: UNISINOS, São 

Leopoldo, 2017. MCCRACKEN, Grant. Cultura e Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos 

bens e das atividades de consumo. Tradução: Fernanda Eugenio. Editora MAUAD, Rio de Janeiro, 2003. 

PAPANEK, Victor. The green imperative. Natural Design for the Real World. New York, Thames and 

Hudson, 1995. THORPE, Ann. Design’s role in sustainable consumption. Design Issues, v.26, n.2, p. 3-

16, 2010. 
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