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UnB : DIN : Tópicos Especiais em Design - EXPRESSÃO 
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Professora: Marisa Cobbe Maass (60h) 
 
Ementa 
“As questões relacionadas a como comemos estão ligados a alguns dos maiores 
desafios que enfrentamos globalmente, desde a mudança climática e os danos 
ecológicos até a violação da soberania cultural e dos direitos dos trabalhadores à saúde 
pública e as grandes desigualdades da distribuição global”. Catherine Flood, 2019.  
Estudos em design/arte que pretendem aprofundar temas ligados ao design e 
sustentabilidade. Tomando como ponto de reflexão os desafios globais envolvendo a 
alimentação e o futuro sustentável, a disciplina investigará formas artísticas por meio 
da expressão em suporte têxtil. As obras construídas farão parte do projeto Cartografia 
Têxtil (https://www.apecv.pt/projeto-cartografia-textil), coordenado pela Dra. Teresa 
Eça e Dra. Ângela Saldanha. As ações de mobilização e criação estão sendo 
desenvolvidas por meio da rede entre pesquisadores, artistas, designers, professores de 
universidades de diferentes país: Portugal, Espanha, Finlândia, Austrália, 
Egito,Namíbia, México, Brasil, entre outros. 
 
Metodologia 
A disciplina terá interações, nas quais diálogos ocorrerão em tempo real, de forma 
agendada na plataforma meet ou similar, com os diferentes atores dos países 
participantes do projeto Cartografia Têxtil. Esta disciplina ocorrerá em diálogo com a 
pós graduação em design (mestrado). 

 
Tópicos abordados 
Soberania alimentar (culturas e diversidade) 
Agricultura  
Compostagem  
Cozinhar  
Comer 
 
Processo investigativo e criativo 
Compreendendo o valor da estratégia dos projetos inovadores para a condução 



metodológica do processo de criação, será utilizado métodos que consideram as fases a 
seguir:  
1a fase: Entender o contexto  
2a fase: Práticas de arte e design  
3a fase: Proposição de mudanças  
Cada aluno irá desenvolver seu trabalho que resultará em um tecido 10cm x 10cm, 
com uso de materiais e técnicas distintas (conforme projeto), criando uma narrrativa 
pessoal que represente suas ideias e opiniões sobre a ação humana no planeta. O 
processo será documentado na plataforma Miro, com uso de textos, videos, desenhos, 
fotografias, relatos, sendo o processo colaborativo com finalidade ativista que fomente 
a discussão sobre o tema e ações positivas para o bem estar social e ambiental do 
planeta. 
 
Programa de curso 
Estudo e leitura de textos  
Metodologia de processos inovadores  
Interação com participantes de outros países  
 
Produção prática/artística individual e colaborativa Envio dos trabalhos para os 11 
países envolvidos (uma obra cada)  
Exposição dos trabalhos em Brasília 
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UnB : DIN : Tópicos Especiais em Design - Design, rupturas 
e transformações sociais; Horário: 4T2345 
 

Professora: Shirley Gomes Queiroz (60h) 
 
Ementa 

A disciplina visa ampliar o repertório teórico de estudantes de design a partir de 
leituras e debates sobre temas que promovam, a partir de reflexões e questionamentos, 
um pensamento crítico a respeito do design e seu potencial de transformação social. 
Além de textos de autores do design, serão trazidos para leitura textos oriundos de 
outras áreas de conhecimento como sociologia e antropologia, a fim de embasar 
reflexões sobre o papel do designer junto a sociedade, contextos culturais, expressão 
identitária, responsabilidade socioambiental entre outras questões pertinentes ao tema. 
 

Objetivos 

Ampliar os modos de pensar e ver o design.  
Despertar o interesse para o design como um vetor de rupturas, expressão de 
identidades e agente de transformações sociais. 
 Aprofundar a capacidade de análises contextuais e o entendimento sobre as interações 
e complexidades presentes no enfrentamento de problemas sociais que demandam por 
rupturas e mudanças significativas. 
 

Método 
A disciplina consiste em um grupo de estudo sobre os temas em questão e envolve as 
seguintes atividades: leituras, fichamentos, apresentações e debates em torno do tema. 
Como resultado final, será elaborado um artigo. 
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