
Estudos Dirigidos em Design  
  

  

  

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

Professora: Carol Nemoto      

                                                                 

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 

  

  

  

UnB : DIN : Estudos Dirigidos em Design  : Affordances em 
ambientes de jogos digitais 



Professor: Tiago Barros Pontes e Silva 

  

Resumo: A proposta é abordar a discussão de recomendações para criação de cenários e 
ambientes para Game Design de acordo com a perspectiva da Psicologia Ambiental, mais 
especificamente sobre affordances. No primeiro momento será fomentada uma discussão e 
aprimoramento dessas recomendações em conjunto com a turma. No segundo momento se 
dará por meio de exercícios de fixação e validação das recomendações, finalizando com a 
produção de um cenário para jogos digitais. O que se espera que os alunos aprendam: 
conheçam uma série de recomendações sobre interação e ambientes de jogos; se familiarizem 
com a percepção e interação em cenários e ambientes de jogos digitais; tenham um 
aprendizado prático a partir do desenvolvimento de um cenário para um jogo. As atividades 
serão acompanhadas pela discente Rafaela Sukiyama como parte de sua pesquisa de TCC no 
curso de Design. 

  

Horário: sextas 10h 

Vagas: 10 

  

UnB : DIN : Estudos Dirigidos em Design  : Prof. Andrea Tibery 
(30h) – Joias/Horário 3T23 

  
  
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  : Imaginários Urbanos 
– Brasília Imaginada 

Professora Daniela Fávaro Garrossini 
Créditos: 02 (30h/aula) 

Horário: quinta-feira das 10h às 12h 

 

 

Ementa: A disciplina Estudos Dirigidos em Design tem como objetivo estudar o que é ser 
urbano nas sociedades latino-americanas, compreendendo as condições materiais e 
imateriais, as condições de uso e interiorização dos espaços e as vivências por parte dos 
cidadãos, tendo como foco as suas relações com os espaços e as interações sociais. Desta 
forma, a disciplina integra o projeto de pesquisa Brasília Imaginada, em desenvolvimento. 

1. Objetivos de conteúdo : Desenvolver os modelos de pesquisa e arcabouço teórico-
prático para a aplicação e obtenção de dados.  



2. Objetivos transversais: estimular e desenvolver a sensibilidade, o senso crítico, e 
capacidade de comunicação em equipes multidisciplinares, de modo que sejam capazes de 
desenvolver ação mais abrangente e contextualizada do design na economia, na cultura e 
na sociedade.  

3. Metodologia  

Aulas expositivas e debates, exercícios práticos, discussão em sala de ambiente virtual, 
apresentações e realização de experimentação e prática em grupo.  

O ambiente virtual a ser utilizado será o aprender 3 e ferramentas para videoconferência a 
ser combinada com os estudantes, preferencialmente a RNP e o JITSI.  

4. Comunicação com o corpo discente:  será feita por e-mail, via plataforma aprender 3 e 
outras ferramentas que se fizerem necessárias. 

5. Avaliação  
A avaliação será feita sobre os registros entregues/apresentados, divididos igualmente 
(50%) entre os relatos orais e escritos, sendo:  

•  Leitura de texto: 20%;  
•  Participação dos debates teóricos: 20%;  
•  Construção de instrumento de pesquisa: 10%;  
•  Aplicação do instrumento de pesquisa: 10%;  
•  Análises dos dados obtidos: 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

O programa que se apresenta abaixo, será realizado de acordo com o seguinte cronograma 
e atividades, dividido por partes. A disciplina terá participação de mestrandos e doutorandos 
que já trabalham com o tema. 

 
 
Cronograma e atividades:  
 
Datas  Atividades Entregas/tempo  Encontros online 
04.02 (2h) Apresentação da 

disciplina, 
cronograma e 
atividades  

  

11.02 (2h) Parte 1: 
Enquadramento 
teórico / 
metodológico 

Será enviado a 
todos o livro digital) 

 



 
Enviaremos a todo 
o grupo um doc 
com o passo a 
passo explicado, 
serão incluídos os 
diferentes 
momentos 
metodológicos, 
ferramentas e 
formação proposta. 
 

18.02 (ao menos 
4h) 

Parte 2: Leitura do 
Livro Imaginários 
Urbanos (será 
enviado a todos o 
livro digital, com 
autorização do 
autor e editora) 

Será enviado a 
todos o livro digital) 

 

25.02 (ao menos 
6h) 

Parte 2: Leitura do 
Livro Imaginários: 
estranhamentos 
urbanos (será 
enviado a todos o 
livro digital, com 
autorização do 
autor e editora) 

Será enviado a 
todos o livro digital) 

 

04.03 (2h) Debate sobre os 
conceitos e 
nivelamento 
teórico e 
introdução 
metodológica. 

  

11.03 (2h) Debate sobre os 
conceitos e 
nivelamento 
teórico e 
introdução 
metodológica. 

  

18.03 (2h) Parte 3: Momento 
metodológico: a 
metodologia será 
trabalhada de 
forma prática entre 
todos os discentes. 
 

Construção do 
formulário de 
pesquisa 

 

25.03 (2h) Parte 3: Momento 
metodológico: a 
metodologia será 
trabalhada de 
forma prática entre 
todos os discentes. 
 

Construção do 
formulário de 
pesquisa 

 



01.04 (2h) Aplicação de 
pesquisa (online) 

Aplicação do 
formulário online 
para obtenção dos 
dados. 

 

08.04 (2h) Aplicação de 
pesquisa (online) 

Aplicação do 
formulário online 
para obtenção dos 
dados. 

 

15.04 (2h) Concluída a 
aplicação da 
pesquisa 
trabalharemos na 
sistematização das 
informações.  

  

22.04 (2h) Concluída a 
aplicação da 
pesquisa 
trabalharemos na 
sistematização das 
informações.  

  

29.04 (2h) Avaliação final da 
disciplina 

  

 
 
Bibliografia:  
 
SILVA, Armando. Imaginários Urbanos. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
SILVA, Armando. Imaginários: estranhamentos urbanos. Trad. Edições Sesc, São Paulo: 
Edições Sesc São Paulo, 2014. 
 

 


