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EMENTA 

SD 719 – Design e Cultura 

Nível: Mestrado/Doutorado 

Obrigatória : Não 

Área(s) de Concentração : Design Gráfico e de Produto 

Carga Horária : 45 

Créditos : 3 

Ementa : Estudos sobre o papel e a prática profissional do designer industrial, diante 
dos imperativos de padronização e das implicações da diversidade cultural, em 
relação aos requisitos simbólicos, de uso e técnicos dos artefatos. Discussões sobre o 
tema, a partir de trabalhos acerca de abordagens teóricas e estudos de casos. 

Objetivo : tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento de estudos, 
pesquisas e práticas dos alunos, com base no aprofundamento da fundamentação 
teórica, reflexões e discussões sobre o tema em questão. 

Estratégia Didático-Pedagógica : a metodologia adotada insere-se no paradigma 
interpretativista, que considera as inter-relações existentes entre fatos e valores, as 
dimensões históricas, sociais e culturais dos diversos contextos, e a pluralidade e 
variabilidade da visão de mundo de cada indivíduo. Os procedimentos metodológicos 
a serem adotados compreendem: desenvolvimento de estudos, seminários com 
apresentação e discussão de textos básicos e complementares, e produção de textos 
científicos - resenhas e artigo(s). A avaliação individual do aluno será feita com base 
na assiduidade, apresentação de seminários, qualidade dos textos científicos 
produzidos - resenhas e artigo(s), e participação nas discussões desenvolvidas em 
aula. 
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