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1. PERFIL DO CURSO 

 
A faculdade de criar cursos é um dos atributos essenciais da autonomia da Universidade. É um 

momento no qual o termo criação se reveste de atributos bem específicos. Os cursos são criados 
sempre como percepções de sua necessidade enquanto valores para a sociedade. Parte-se do 
princípio de tomar o conhecimento como bem comum da coletividade, como força multiplicadora das 
virtudes presentes no mundo social. 

Este é o principal farol que indica o caminho para a construção do que desejamos como uma 
boa sociedade, como podemos desenvolver ao máximo nossas potencialidades, para vivermos 
plenamente como seres formadores do nosso tempo. 

Assim, criar cursos de formação superiores é transformar a sociedade com intervenções 
fecundas e, sobretudo, esperadas. Aqui a Universidade cumpre o seu papel de formuladora de 
caminhos para a expansão do uso social das artes, das ciências e das técnicas. 

É precisamente nesse contexto que o presente documento estabelece as diretrizes de criação 
do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design - 2o Ciclo: Bacharelado em Design da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. O texto que se segue avalia as condições sociais e institucionais 
que os justificam e os viabilizam. 

Dividimos este projeto em duas partes principais: a primeira trata da contextualização das 
propostas do I.A.D para a criação dos novos cursos de graduação na perspectiva do seu Projeto de 
Reestruturação e Expansão no  Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais e da 
UFJF especialmente. A segunda ocupa-se das disposições institucionais bem como exposição analítica 
do currículo e ementário do Bacharelado em Design dentro da nova modalidade de formação superior - 
o Bacharelado Interdisciplinar - e sua operacionalização no contexto da implantação da formação em 
ciclos na UFJF. 

 
 

1.1. Contextualização 

 

O panorama local 

 
Com pouco mais de 500.000 habitantes, Juiz de Fora é o quarto município mais populoso de 

Minas Gerais e o 36º do Brasil. Sua área de influência estende-se por toda a Zona da Mata Mineira, 
região que abriga mais de 2 milhões de habitantes, e pelo oeste do estado do Rio de Janeiro. 
Estrategicamente localizada entre os maiores mercados consumidores do País, a cidade faz parte do 
eixo industrial das cidades próximas a BR-040 e a BR-116. Entretanto, mesmo privilegiada em termos 
de localização e infraestrutura, a economia de Juiz de Fora, assim como dos demais municípios da 
Zona da Mata Mineira, apresentava baixas taxas de crescimento durante as últimas décadas. O retorno 
à industrialização se deu com a instalação de uma unidade da Mercedes-Benz, iniciando um processo 
de transformação econômica do município: indústrias foram atraídas pela cadeia automotiva e se 
estabeleceram na cidade, implicando em maior geração de empregos, ampliação da renda e 
substancial acréscimo do recolhimento de ICMS. Outros investimentos também foram feitos na cidade, 
como, por exemplo, a implantação da Usina Termelétrica de Juiz de Fora, pioneira na utilização de 
combustíveis menos poluentes e renováveis (etanol) para geração de energia elétrica. 

Oferecendo uma resposta às novas necessidades da indústria, os cursos técnico-
profissionalizantes passaram por uma completa reestruturação, pois o crescimento industrial passou de 
2,5%, nas décadas de 1980 e 1990 para uma taxa média 12,9% na segunda metade da década de 
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1990 e 2000. Segundo relatório de inovação e economia criativa do Sebrae-MG, a zona da mata se 
destaca ainda pela produção de alimentos locais, artesanais e semi-artesanais de qualidade que, 
associados ao turismo, assumem importante papel econômico.  

Neste contexto, cursos superiores tornam-se necessários para ampliar a capacitação da mão-
de-obra e estabelecer uma cultura de empreendedorismo e inovação inerentes à economia criativa. O 
Bacharelado em Design-IAD/UFJF está inserido neste cenário de crescimento e oportunidades, se 
diferenciando de cursos técnicos oferecidos por instituições como Senac, Instituto Federal Sudeste-MG 
(design de móveis), assim como universidades privadas da região, por estimular um proposta de 
formação interdisciplinar no ensino superior, caracterizada pela inovação,  criatividade, posicionamento 
crítico e ética. 

Transformando-se em referência para Zona da Mata Mineira, o curso oferece oportunidade de 
ensino de qualidade e gratuito para os futuros profissionais do Design que estarão envolvidos nos 
diversos setores econômicos da área de influência de Juiz de Fora. Os futuros profissionais do design 
têm pela frente o desafio de atuar em um ambiente de incertezas e oportunidades. A superação desses 
desafios através da formação de pessoal qualificado em nível de graduação e pós-graduação é de 
fundamental importância para a UFJF, na medida em que consolida sua aproximação com a 
sociedade, exercendo sua posição de centro gerador e multiplicador de tecnologia e conhecimento, e é 
vital para a cidade de Juiz de Fora manter sua destacada posição de liderança na região ao iniciar sua 
trajetória no estabelecimento de uma forte economia criativa voltada à geração de serviços, produtos 
industrializados diferenciados e capital intelectual. 

Desde o pólo moveleiro da cidade vizinha Ubá, terceiro maior do país, aos produtores 
alimentícios de sucos, doces, compotas e biscoitos do sul de minas, o mercado para absorção destes 
profissionais é vasto. Além da indústria metal mecânica citada anteriormente, todo o universo de bens 
de consumo, o enorme campo do desenvolvimento de embalagens e além destes, os novos mercados 
de desenvolvimento de softwares, websites, aplicativos e lojas virtuais se tornam plataformas cada vez 
mais necessárias para a sobrevivência de qualquer negócio e cada vez mais ligadas a todas as 
atividades cotidianas. Neste cenário, a UFJF deve preparar um profissional consciente dos 
transformações sociais, econômicas e ambientais, e adaptável às novas demandas de comunidades 
altamente dinâmicas em seus desejos e necessidades. 

A graduação em design com passagens pelas áreas do desenvolvimento de produtos e da 
linguagem gráfica permite ao profissional formado no curso da UFJF entender e atender de maneira 
holística as necessidades dos empreendimentos locais, desenvolvendo parcerias duradouras com 
indústrias, e comércio. A formação superior abrangendo as duas práticas do design, também permite 
aos alunos compreender amplamente o processo de construção e manutenção da reputação e sucesso 
de marcas e/ou produtos e serviços. 

Diferentemente de cursos de design da região, com enfoque a determinadas áreas, ou, ainda, 
com caráter primordialmente técnico, a formação do designer egresso da UFJF, lhe permite trafegar 
pelo atendimento de empresas de diversos setores e atender demandas desde o diagnóstico e 
avaliação de matérias-primas produtivas ao desenvolvimento de linguagem de comunicação da marca 
no ponto de venda. Este perfil, garante ao profissional, uma absorção do mercado menos ríspida 
devido ao seu leque de habilidades e vivencias acadêmicas. 

 

Projeto de Reestruturação e Expansão do IAD 

 
Com a aceleração do processo de globalização os modos de pensar e de fazer de todos os 

setores da atividade humana estão necessitando revisão e a “mudança de paradigmas” tornou-se um 
leitmotiv sempre presente. Na esteira dessa necessidade, por toda parte e de uma maneira 
surpreendentemente sincronizada, questiona-se, analisa-se e redescobre-se as virtudes intrínsecas e 
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os múltiplos impactos, diretos e indiretos, da cultura, das técnicas e das artes sobre o desenvolvimento 
individual e coletivo dos seres humanos. 

Sem ideias novas, não há desenvolvimento de qualidade, nem possibilidade de gerar riquezas 
de qualquer ordem e a criatividade, variável fundamental nesta equação é menos um resultado 
espontâneo da natureza e mais o resultado de um processo emotivo, intuitivo, reflexivo, no qual o 
imaginário é intensamente solicitado, podendo ser sustentada e estimulada na interação dos indivíduos 
com as artes. A frequência assídua às artes, a seus objetos e pensamento, contribui para estimular os 
fatores de criatividade que são, entre outros, o senso crítico, a capacidade de solicitar o imaginário, a 
transgressão das fronteiras mentais rígidas, a capacidade de sonhar, de transpor, de romper os 
comportamentos intelectuais e físicos convencionais e previsíveis. 

Na medida em que a valorização da expressão da criatividade desenvolve pessoas criativas, 
vai se tornando evidente que a intensidade, a originalidade e a inteligência da vida cultural de um dado 
lugar, uma universidade, por exemplo, passa a agir como um imã que atrai cada vez mais talentos, 
manifestando-se criativamente, por sua vez, nos mais distintos setores. Uma espécie de epidemia de 
ideias novas. 

Com tantas potencialidades intrínsecas, uma unidade autônoma destinada às Artes e ao 
Design não pode constituir um setor de atividade ensimesmado em seus métodos, modelos, sistemas, 
organismos, utensílios de pensamento, planejamento e regulamentos. Deve apresentar-se como 
plataforma expansiva, simultânea, múltipla, transversal. Isto é fato que deve ser considerado e constitui 
um dos vetores da atuação do Instituto de Artes e Design - I.A.D. - junto à UFJF: planejar, sistematizar 
e intensificar a contribuição direta da Cultura no desenvolvimento do pensamento criativo de todos os 
seus setores.  

Para que nossos esforços cheguem a bom termo, entendemos que eles devem favorecer as 
realizações concretas. É com esta convicção que nós, professores, discentes e servidores técnico-
administrativos do Instituto de Artes e Design estamos desenvolvendo o presente Projeto de 
Reestruturação e Expansão do IAD, cujo objetivo é auxiliar na construção e na potencialização de 
determinadas qualidades do pensamento, possibilitando o uso dessas qualidades em seus respectivos 
setores de aplicabilidade.  

Acreditamos que a sistematização desta iniciativa possa contribuir na disseminação e na 
conscientização da importância da Arte e do Design como lugares para a atualização e ampliação das 
atividades acadêmicas, numa acepção mais geral. Trata-se de um projeto do I.A.D, que engloba seu 
corpo constitutivo, mas que, sobretudo, pretende  envolver docentes e discentes das diferentes 
unidades acadêmicas da UFJF. 

A responsabilidade deve ser partilhada entre todos. Todos unidos pela crença comum de que 
as culturas humanística, científica e artística implicam igualmente em espírito crítico-reflexivo, 
criatividade e inventividade que projetam a ousadia do tentar, do pensar, do fazer e do realizar.  Nossa 
participação, como artistas, designers, pesquisadores e professores na arquitetura desta Universidade 
têm afirmado progressivamente o papel do I.A.D. como um organismo de pesquisa sistemática em Arte 
e Design, sendo, portanto, apto a exercer sua excelência no meio acadêmico e local. O IAD coloca a 
CRIAÇÃO no centro de seu projeto pedagógico, quer se aplique à aprendizagem de saberes, ao 
desenvolvimento de competências, à aquisição de habilidades ou à potencialização da formação 
acadêmica. Propõe-se, então, como um lugar de reflexão e de intercâmbio que trabalha para o 
desenvolvimento de competências criativas.  

O que melhor define e que, talvez, singularize o PROJETO POLÍTICO, PEDAGÓGICO DO 
INSTITUTO DE ARTES E DESIGN DA UFJF é o fato do amplo repertório da cultura criativa 
contemporânea constituir a coluna vertebral dos curricula de todos os cursos que oferece, estrutura a 
partir da qual são instituídas as redes de relações entre as diversas linguagens e alimentados os focos 
irradiadores de seus estudos multidisciplinares. Isto significa que a pesquisa praxis reflexivo-criativa, 
constitui o eixo fundamental a partir do qual estão sendo desenhadas as linhas de organização das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão do Instituto.  
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O IAD coloca a CRIAÇÃO no centro de seu projeto pedagógico, quer se aplique à 
aprendizagem de saberes, ao desenvolvimento de competências, à aquisição de habilidades ou à 
potencialização da formação artística. Propõe-se, então, como um lugar de reflexão e de intercâmbio 
que trabalha para o desenvolvimento de competências criativas.  

Um grande tema no mundo, hoje, é o conceito de criatividade e como pode ser estimulada. 
Entendemos que a criatividade pode ser estimulada no processo de formação do estudante, isto se 
focada por um projeto articulado, crítico, tecido entre os pilares da arte, da sociedade e da cultura.  
Este projeto é orientado pelo propósito de preparar os alunos para um conhecimento e uma reflexão de 
natureza empírica sobre as Artes e o Design e sua criação, sendo esses campos entendidos no eixo 
que os desdobra enquanto áreas de conhecimento de fronteiras fluídas, que se vêm alimentados por 
distintas culturas e produtos.  

Um ensino organizado em metodologia problematizadora, inovadora, transformadora, 
integrada, crítica e com vínculos com os movimentos da sociedade tem sido a orientação para a 
formulação dos projetos pedagógicos dos distintos cursos do I.A.D., que pretende promover um 
conjunto de valores comuns: a capacidade de iniciativa e de invenção, a autonomia, a competência, o 
conhecimento, o espírito crítico, a autenticidade pessoal e a consciência social; valores, entendidos 
como fundamentais ao profissional que pretende responder às demandas da sociedade nas distintas 
áreas.  

Por tal orientação, os cursos de graduação oferecidos pelo I.A.D devem caracterizar-se pelo 
dinamismo e a pluralidade, proporcionando aos alunos uma formação que os prepare para pensar, criar 
e desenvolver-se no cenário dinâmico da produção criativa contemporânea. 

Constituem objetivos do projeto político, pedagógico do IAD, que estão além da definição 
disciplinar: 

 

 Estabelecer-se como centro de referência regional para projeto e ações relacionadas ao 
ensino, à pesquisa e à extensão na área de Artes e Design; 

 Desenvolver um sistema de ensino baseado no trabalho e desenvolvimento pessoal do 
estudante; 

 Promover ampla articulação entre os cursos oferecidos no IAD e em outras universidades 
brasileiras e estrangeiras; 

 Trabalhar com liberdade e agilidade na oferta de cursos especializados em relação a 
saídas profissionais, mas totalmente transversais e interdisciplinares do ponto de vista dos 
perfis acadêmicos “fechados” em sua programação. Nesta perspectiva, responder com 
programas e cursos específicos desenhados de acordo com as ocupações emergentes e 
os saberes a ela associados; 

 Promover o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, análise e avaliação da 
relevância das informações e ideias para o enfrentamento dos problemas e 
desenvolvimento de soluções criativas. 
 

A concepção dos cursos do I.A.D seguiu o caminho de adaptar-se ao processo de reforma do 
ensino superior que visa introduzir maior flexibilidade na organização universitária, amplamente 
discutido na perspectiva de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais. Neste sentido, os 
Cursos em Dois Ciclos se instauram em um sistema de comunicação entre estudos distintos que 
permite ao estudante, em certos casos, a mudança de opção de estudos e a reorientação de sua 
trajetória acadêmica. Como conseqüência desta dinâmica, os cursos no I.A.D ficam estabelecidos do 
seguinte modo: 
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 1º Ciclo: Com duração de 03 anos e carga horária mínima de 2.400 horas, em turno 
integral, ao final dos quais o aluno obtém o título de Bacharel Interdisciplinar em Artes e 
Design, com oferta de 250 vagas. 

 De 1º + 2º Ciclo: Com duração de 04 anos e meio ao final dos quais o estudante obtém o 
título de Bacharel em Artes Visuais ou Bacharel em Cinema e Audiovisual ou Bacharel em 
Moda ou Bacharel em Design ou Licenciado em Artes Visuais, sendo o segundo ciclo 
preferencialmente noturno, com oferta de 50 vagas. 
 

É objetivo geral da formação, assumir um posicionamento crítico e contextual das diferentes 
perspectivas e aproximações das Artes, do Design e temas de estudo ou trabalhos relacionados. 

São objetivos específicos da formação desenvolver habilidades e competências para: 

 Pesquisar, analisar e avaliar a relevância das informações e idéias para o desenvolvimento 
de soluções; 

 Utilizar os recursos documentais para a elaboração de pesquisa temática; 

 Entender, adaptar e usar de maneira segura métodos práticos e apropriados à produção 
criativa; 

 Resolver problemas complexos através da aplicação do entendimento teórico e técnico; 

 Avaliar e refletir sobre sua própria formação, desenvolvimento e decisões; 

 Rever criticamente a efetividade e propriedade de métodos, ações e resultados; 

 Desenvolver pesquisa, atividades de planejamento, gerência de tempo e demais ações 
inerentes às suas atividades acadêmicas; 

 Expor e argumentar sobre seu itinerário criativo e produtivo; 

 Trabalhar coletivamente. 
 
Esperamos, deste modo, atender ainda mesmo durante o 1º Ciclo as demandas e expectativas 

da Resolução CNE/CES 5/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Design, publicada no Diário Oficial da União em 15 de março de 2004, Seção 1, p. 24. 
As diretrizes do primeiro ciclo do Bacharelado Interdisciplinar permanecem norteando o segundo ciclo, 
ainda que este proponha um nível mais aprofundado de especialização, traduzindo as políticas 
acadêmicas institucionais com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Designers em nível superior de graduação plena que, segundo a RESOLUÇÃO CNE/CES 5/2004, 
postula as formas de orientação inerentes à formação para a atividade profissional, entre as quais o 
desenvolvimento de 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; 
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, 
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confecção, calçados, joias, 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. 
 
 
Para tanto, são objetivos específicos do Bacharelado em Design: 
 

 Formar profissionais de Design qualificados, com sólido embasamento teórico e 
formação prática;  

 Promover o desenvolvimento de competências que auxiliem o profissional a cumprir 
suas atividades de forma criativa, crítica e ética; 

 Propiciar um ambiente que estimule o discente a refletir sobre sua própria formação 
acadêmica e seu desenvolvimento profissional; 

 Propor soluções para problemas produtivos, mercadológicos e de uso para, com 
sensibilidade estética,  

 Estimular a autonomia intelectual do discente, visando formar um profissional atento à 
necessidade de constante aperfeiçoamento e capacitação; 

 Desenvolver projetos integrados que privilegiem a interdisciplinaridade entre as várias 
disciplinas do currículo; 

 Promover pesquisas setoriais e troca de experiência com profissionais e empresários da 
área, preparando o aluno para a atuação profissional em consonância com as 
necessidades e possibilidades da indústria. 

 Formar um profissional de Design capaz de se expressar bidimensional e 
tridimensionalmente, incluindo técnicas de representação a mão livre, com instrumentos 
ou com o auxílio de ferramentas digitais. 

 

1.2. Coordenação do Bacharelado em Design 

 
A coordenação será exercida em carga horária de 20 horas semanais por docente com regime 

de dedicação exclusiva. 
 

1.3. Perfil do egresso  

 
O profissional egresso do Bacharelado em Design deve situar seu trabalho entre as 

necessidades reais dos usuários e os anseios daqueles que produzem e comercializam, reduzindo ao 
mínimo os conflitos na relação produtor/produto/usuário; deve desenvolver um método de trabalho que 
torne possível dominar e articular um conjunto de competências de ordem teórica e técnica para 
encontrar uma solução final para o produto ou serviço.  Para isso, a formação generalista, 
fundamentada na abordagem metodológica de projeto, permitirá ao egresso a atuação em três grandes 
áreas de atuação do design, a saber: gráfico, de produto e de mídias digitais. Trata-se de um 
profissional apto ao trabalho em equipe, enfatizando o caráter interdisciplinar da atividade, assim como 
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também uma abordagem criativa capaz de gerar inovação. A formação enfatiza a postura 
empreendedora e o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso a partir da identificação de 
situações e necessidades reais que envolvam empresas e potenciais clientes localizados em Juiz de 
Fora e regiões próximas. 

O egresso deve revelar as competências previstas na Resolução Nº 5, de 8 de março de 2004 
(Conselho Nacional de Educação), que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Design, a saber: 

 

 Espera-se ainda que o egresso tenha habilidades e capacidades que o diferencie no 
mercado de trabalho por: 

 Possuir uma sólida base teórica que o permita entender os principais conceitos do 
Design e assimilar os novos métodos e tecnologias, mantendo-se atualizado frente à 
evolução tecnológica da área e aplicando os conhecimentos adquiridos na solução de 
problemas; 

 Aplicar seus conhecimentos de forma independente e inovadora; 

 Ser um empreendedor, possibilitando a geração de novas iniciativas propulsoras do 
desenvolvimento individual e coletivo, na comunidade em que vive; 

 Ter a preparação para lidar com as dimensões humanas e éticas do conhecimento e 
das relações sociais; 

 Ter capacidade de elaboração de projetos e proposição de soluções empregando e 
integrando conhecimentos multidisciplinares; 

 Ter capacidade de desenvolver pesquisas em nível de pós-graduação em Design; 

 

1.4. Metodologia de Ensino 

 
A formação do designer é voltada hoje não apenas para os conhecimentos técnicos básicos de 

sua área de especialidade. O profissional deve compreender e responder às necessidades do indivíduo 
e da sociedade, e assim desenvolver novas habilidades e competências como profissionalismo, 
trabalho em grupo, adaptabilidade, autodidatismo, liderança, iniciativa, capacidade de gerenciamento e 
habilidades de comunicação oral e visual.  

Além de auxiliar no desenvolvimento do senso estético, das habilidades técnicas, da percepção 
visual e das competências transversais ao profissional de design, o professor precisa desafiar seus 
alunos de forma que eles busquem soluções para os problemas propostos atuando como gestores e 
executores de projetos. 

Para tanto, valorizamos diversas práticas de ensino, desde a tradicional aula teórica expositiva 
até os modelos de aula seminários, de oficinas, ateliês e laboratórios criativos Além dos conteúdos 
disponibilizados em textos de referência das disciplinas, a produção de conhecimento também será 
mediada por recursos tecnológicos e multimidiáticos: documentários e filmes, utilização da internet e 
seus diferentes recursos e linguagens. 

Além das aulas expositivas tradicionais utilizando-se lousa, livros e apostilas, os professores 
são orientados a utilizar técnicas de ensino dinâmicas e adequadas aos interesses dos alunos, com o 
objetivo de conquistar sua participação durante as aulas. Os exercícios práticos de projeto são a 
principal ferramenta didática do curso e são desenvolvidos a partir da abordagem metodológica 
empregada tanto pelo design gráfico, quanto pelo design de produtos. Desta forma, através de uma 
formação generalista, se garantirá ao aluno a possibilidade de atuação nas mais diversas áreas do 
mercado de trabalho. 
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Também são organizados seminários e oficinas se torna um fator privilegiado de construção de 
aprendizado, em que o aluno, individualmente ou em grupo, apresenta os resultados de leituras 
previamente indicadas pelo docente, articulando essas leituras em projetos de pesquisa, de concepção 
de objetos didáticos e estéticos e de prática docente, os quais serão expostos à crítica e ao debate por 
seus pares, em uma ação pedagógica dinâmica, interventiva e socializante, em que o conhecimento se 
construirá coletivamente, mediado pelo docente enquanto interlocutor privilegiado desta produção. 

Durante as disciplinas de Design do 1º Ciclo são desenvolvidos projetos de programação visual 
bidimensional, gradativamente fazendo a transição para propostas de trabalho tridimensionais já no 2º 
Ciclo. A prática projetual voltada especificamente para o design de produto é fundamentada no 
desenvolvimento de projetos técnicas de representação tridimensional, no desenho técnico, na 
proficiência de softwares de projeto tridimensional, na elaboração de protótipos físicos e na simulação 
virtual para verificação de desempenho das estruturas desenvolvidas.  

O 2º ciclo possui um caráter eminentemente prático, que constitui a parte final ou o segmento 
profissionalizante do Bacharelado em Design. O discente, após concluir o Bacharelado Interdisciplinar 
de Artes e Design, que tem em sua estrutura curricular grande parte das disciplinas do corpo teórico e 
crítico da sua formação, ao ingressar no 2o ciclo terá contato com uma gama mais diversificada de 
práticas e experimentação, de vocação técnica e experimental, profundamente dedicadas ao 
desenvolvimento de projetos. 

Ao final do curso os alunos são estimulados a desenvolver seus trabalhos de conclusão de 
curso a partir de situações e necessidades reais que envolvam empresas e potenciais clientes 
localizados em Juiz de Fora e regiões próximas, abordagem que vem se mostrando bem-sucedida 
desde as Disciplinas de Formação Característica da opção Design no Bacharelado Interdisciplinar em 
Artes e Design (1º ciclo). 
 

3. COMPONENTES CURRICULARES DO  2º CICLO: BACHARELADO EM DESIGN 

 
A vida universitária deve ser de interação com os múltiplos saberes do ambiente da UFJF. A 

adaptação dos estudantes à vida universitária será promovida por um programa de tutoria ligado à 
coordenação acadêmica do Bacharelado Interdisciplinar, com a finalidade de acompanhar os 
graduandos ouvindo suas demandas e facilitando sua integração com a nova dinâmica de mobilidade e 
as atividades dos cursos. 

Os cursos do 2º Ciclo não devem se restringir às atividades de aula, mas devem ser espaços 
de promoção de eventos ligados à cultura artística, humanística e científica, sobretudo trocando com as 
outras Instituições de formação superior do país, com vistas para promover a diversidade e o 
aprofundamento na formação dos estudantes. 

Ponto importante das características das áreas enquanto saberes transversais, refere-se à 
concepção de um poderoso núcleo de formação comum, que permitirá forte integração dos estudantes 
e abrirá espaço para que o aluno do Bacharelado em Design tenha diálogo denso com seus colegas de 
outras áreas (artes visuais, audiovisual, moda, etc.), no que concerne a base sobre a qual cada um 
desenvolve sua linguagem específica e a desdobra em outras linguagens. 

No que se refere à aplicabilidade prática desta perspectiva, a estrutura curricular foi articulada 
de modo a tecer uma rede que relaciona matérias, disciplinas e atividades propostas, a partir de 
distintos territórios cognitivos, apoiados por um programa de estudos - comum a todos - que colocam 
lado a lado as especificidades e interfaces das culturas artística, humanística e científica.  

Ao eleger disciplinas redesenhadas a partir de problemas contemporâneos, organizadas sob 
grandes unidades temáticas (as matérias), os alunos vão aprimorando seus conhecimentos, ampliando 
seu arquivo cultural, desenvolvendo suas habilidades, redefinindo vocações e diversificando 
competências.  
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O contato experimental com as disciplinas que caracterizam especialmente as futuras áreas de 
atuação profissional facilita e instrui seu projeto pessoal de formação, orientando sua opção para os 
cursos do segundo ciclo de graduação.  

Além do núcleo comum, disposto na formação básica do Bacharelado Interdisciplinar, uma 
série de disciplinas próprias dos respectivos cursos cumpre o papel de integrar e possibilitar diálogos 
com o universo da cultura criativa contemporânea.  

O núcleo de disciplinas de formação característica das respectivas áreas não será, pois, 
circunscrito a um conjunto de habilidades exclusivas e isso tem conseqüências pedagógicas 
consideráveis, na medida em que a ênfase na formação de um especialista não é a perspectiva 
dominante do curso, mas, antes, a integração do especialista a um conjunto de práticas e saberes 
compartilhados, necessários ao desenvolvimento de sua excelência. Essa forma pedagógica torna-se 
ainda mais consistente quando associada à decisão de estabelecer a formação interdisciplinar desde o 
início dos cursos. 

3.1. Conceito operativo que relaciona matérias e disciplinas 

 
O Bacharelado em Design é composto de 1o ciclo no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e 

Design (BIAD) e 2o ciclo no Bacharelado em Design especificamente. O currículo do Bacharelado 
Interdisciplinar em Artes e Design está estruturado a partir da disposição de grandes unidades 
temáticas - as MATÉRIAS - sob as quais se organizam as DISCIPLINAS, oferecidas no próprio I.A.D  e 
em outras unidades acadêmicas da UFJF, por afinidade temática.  

Devendo cumprir requisitos de creditação mínima nessas MATÉRIAS, o aluno as cursará 
obrigatoriamente através de DISCIPLINAS de caráter eletivo, que desenvolvem e precisam seus 
respectivos conteúdos.  

Isto significa que as MATÉRIAS, como unidades temáticas correspondentes a grandes áreas 
do conhecimento, considerando o relativo grau de imprecisão dos limites de seus respectivos campos 
epistemológicos, não são cursadas diretamente, somente depois de sua detalhada reelaboração em 
Planos de Ensino de Disciplinas cujos conteúdos programáticos contemplam determinados aspectos 
desses campos.  

Para as MATÉRIAS que organizam Disciplinas de Formação Geral (FG), a estrutura curricular 
do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design fixa apenas o número mínimo de créditos que 
deverão ser cumpridos nas MATÉRIAS, deixando a eleição das Disciplinas de FG a cargo do aluno.  

Para as MATÉRIAS que organizam Disciplinas de Formação Básica em Artes e Design (FB), a 
estrutura curricular do Bacharelado em Design prevê a fixação do número mínimo de créditos, assim 
como as disciplinas de FBA que devem ser cursadas.  

Para as MATÉRIAS que organizam Disciplinas de Formação Característica da Opção (FCO), a 
estrutura curricular do Bacharelado em Artes e Design fixa apenas a creditação mínima obrigatória no 
conjunto das MATÉRIAS, deixando a cargo do aluno a eleição das disciplinas que interessam ao seu 
projeto pessoal de formação.  

As Disciplinas de Formação Complementar (FC) não se organizam sob o conceito operativo de 
matérias. As disciplinas e atividades de Formação Complementar são opcionais, oferecidas por todas 
as unidades acadêmicas da UFJF e por instituições de ensino superior reconhecidas para este efeito. 
São aquelas que o aluno cursa livremente, à margem inclusive, se assim o decide, das oferecidas na 
grade curricular da titulação que deseja alcançar. Não é necessário, nem mesmo, que sejam oferecidas 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora, podem ser oferecidas por outra universidade e, inclusive, 
por outra instituição, sempre que se estabeleça o convênio correspondente – oportunidade hoje 
facilitada pelos programas de mobilidade acadêmica (Programa de Mobilidade Estudantil/UFJF). 

 

Organização curricular do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design 
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Os componentes curriculares do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design estão 

organizados em (04) quatro categorias de disciplinas, conforme o papel que desempenham na 
formação. A distribuição da creditação ao longo do curso segue a tabela abaixo: 

 

Disciplinas de Formação Geral (FG) 36cr / 540 horas 

Disciplinas de Formação Básica em Artes e Design (FB) 52cr / 780 horas 

Disciplinas de Formação Característica da Opção (FCO) 48cr / 720 horas 

Disciplinas de Formação Complementar (FC) 24cr / 360 horas 

Total créditos/horas 160cr / 2400 horas 

Disciplinas de Formação Geral (FG) 

Constituem disciplinas eletivas que se organizam sob matérias obrigatórias, voltadas para a 
cultura artística, humanística e científica abarcando, ainda, as análises do mundo contemporâneo e 
aqueles conteúdos que operam na constituição de um arcabouço intelectual que possa auxiliar o 
estudante no processo de estruturação do conhecimento e na organização da reflexão.  

Têm caráter teórico e estão propostas sobre os campos compreendidos pelos pensamentos 
filosófico, literário, semiológico, histórico, atualidade cultural, ciências e ciências aplicadas e Línguas, 
devendo ser cursadas por todos os alunos que ingressam no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e 
Design, qualquer que seja a área de formação profissional à qual se dirijam. 

São instituídas no intuito de contribuir com a formação geral do aluno, ampliando seu arquivo 
cultural e expandindo seu campo particular de referências auxiliando-o, ainda, a desenvolver e articular 
seus conhecimentos teórico-práticos de maneira coerente, crítica e autônoma no interior de sua práxis 
artístico-criativa. Objetivam: 

 Construir conhecimentos multidisciplinares;  

 Auxiliar o aprimoramento do trabalho de construção desses conhecimentos, sua 
contextualização e encadeamentos interdisciplinares; 

 Aprimorar a utilização das referências oriundas das diversas áreas do conhecimento nas 
propostas artístico-criativas; 

 Auxiliar a formulação verbal e escrita do trabalho criativo, auxiliando a conexão entre fatos 
concretos e abstrações; análises e sínteses, revelando as articulações lógicas do 
raciocínio; 

 Auxiliar no desenvolvimento da capacidade de extrapolar o jogo com a referência a outros 
objetos de conhecimento, originários de contextos diversos ou de práticas coletivas; 

 Aprimorar a faculdade de questionamento crítico-poético, o enunciado de hipóteses de 
trabalho que logrem relacionar os dados objetivos da reflexão às questões de natureza 
mais biográfica; 

 Potencializar o papel dessas aquisições no campo concreto da criação. 
As disciplinas de Formação Geral (FG) 1 são oferecidas por diversas unidades acadêmicas da 

UFJF. 
 

Matérias da formação geral Creditação mínima obrigatória 

1 Filosofia 04 

2 Literatura 04 

                                                      
1 A listagem das disciplinas da formação geral (FG) a ser oferecida em cada período letivo é flexível, dependendo do 
oferecimento das mesmas pelas outras unidades acadêmicas da UFJF, de novos cursos a serem criados, do mercado de 
trabalho e do perfil do aluno do BI em Artes e Design. 
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3 Semiótica 04 

4 Atualidade cultural 04 

5 História 04 

6 Ciências e ciências aplicadas 04 

7 Línguas estrangeiras modernas 12 

Total 36 

 
 
Disciplinas de Formação Básica em Artes e Design (FB) 

As Disciplinas de Formação Básica em Artes e Design (FB) são igualmente organizadas a 
partir do conceito operativo de matéria, sendo essas, grandes unidades temáticas oferecidas no âmbito 
do I.A.D e correspondentes, no caso, a disciplinas teóricas e  instrumentais entendidas como suporte 
de todas as opções. São disciplinas comuns ao conjunto dos estudantes e constituem um dos pontos 
fortes do propósito de promover a integração das artes no Instituto porque, ao cursá-las, os estudantes 
das diversas opções (os que já as definiram ou tendem à definição), trabalham juntos e são 
confrontados com as mesmas questões fundamentais que concernem a toda e qualquer realização 
criativa ou seja, o trânsito que vai do plano das idéias à sua materialização.  

Visam proporcionar aos estudantes condições para a aquisição de dupla competência: prática 
e teórica. 

Competência Prática: Considerando que a criatividade se manifesta através das realizações e 
das experimentações concretas, as matérias instrumentais (tecnologias da imagem e do som e 
Fundamentos das linguagens) são propostas aos alunos como situações-problema-padrão de pesquisa 
e de realização, aos quais o estudante responderá elaborando projetos criativos pessoais e, ao realizá-
los, adquirirá competência técnica.  

Os conteúdos dos projetos abarcarão as mais distintas práticas artísticas: pintura, escultura, 
animação, desenho, gravura, fotografia, vídeo, práticas editoriais, práticas corporais, práticas de 
ensino, cenografia, cenotécnica, à critério do estudante, o que permitirá a diversificação das 
habilidades e o aprofundamento no jogo das competências das áreas com as quais se identifica.  

O trabalho de pesquisa experimental, abordado no contexto de aproximações diversificadas, 
constitui, por princípio, o fundamento do trabalho reflexivo. 

Competência Teórica: Considerando que a produção artístico-criativa demanda sentido, as 
disciplinas teóricas, de caráter transversal e integrador, operam no circuito histórico-teórico-poiético da 
arte e da cultura em geral, articulando e desenvolvendo as reflexões que emergem dos campos de 
práticas.  

Auxiliam os estudantes no processo de compreensão das obras, das proposições, dos 
fenômenos artísticos e culturais e no desenvolvimento da competência de organização de discursos 
interpretativos, elaborados sob as metodologias e conhecimentos que lhes são fornecidos. 

De uma maneira geral, essas disciplinas se voltam para a aprendizagem dos meios de 
expressão e privilegiam a relação entre cognição, visão e invenção. A ligação mais ou menos estreita 
entre essas disciplinas com cada uma das opções de formação do I.A.D é de ordem implícita e 
depende do projeto que o aluno venha a desenvolver.  

As disciplinas de Formação Básica em Artes e Design (FB) são oferecidas pelo Instituto de 
Artes e Design. 

 
Matérias Disciplinas da formação básica em artes Créditos 

Tecnologias da imagem e 
do som 

ART186 Imagem digital 2D 03 

ART187 Imagem digital 3D 03 

ART188 Fotografia instrumental 03 

ART189 Multimídia instrumental 03 

ART190 Vídeo instrumental 03 

Subtotal 15 

Fundamentos das ART191 Estudos da cor I 03 
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linguagens ART193 Desenho e meios de expressão I 03 

ART310 Geometria aplicada 04 

ART334 Desenho de observação 03 

ART335 Linguagem visual 02 

Subtotal 15 

História e 
Atualidades das Artes 

ART199 Artes e História I 03 

ART200 Artes e História II 03 

ART201 Artes e História III 03 

ART202 Artes e História IV 03 

ART203 Estética e crítica das Artes 04 

Subtotal 16 

Integração crítica das Artes ART344 Integração crítica das Artes 02 

Subtotal 02 

Metodologia da pesquisa ART205 Metodologia da pesquisa 04 

Subtotal 04 

Total 52 

 

Disciplinas de Formação Característica das Opções (FCO) 

As Disciplinas de Formação Característica da Opção (FCO) compõem o corpus de 
conhecimentos específicos das respectivas áreas de formação dos bacharelados profissionais, 
oferecidas no âmbito do IAD. Entre os conteúdos formativos característicos figuram, por exemplo, para 
o Design, a ergonomia, ou os princípios e técnicas de medição da usabilidade na relação homem-
máquina primeiro. 

Estão igualmente organizadas, tomando como referência o conceito operativo de matérias, 
neste caso, correspondentes às grandes unidades temáticas que correspondem às seis áreas de 
especialidade em que o IAD atua: ARTES VISUAIS, CINEMA E AUDIOVISUAL, ARTES E 
EDUCAÇÃO, DESIGN e MODA.  

Para o estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design não há requisitos de 
creditação mínima nas matérias que organizam as disciplinas de Formação Característica da Opção, 
podendo o aluno deslocar-se pelas distintas matérias ou concentrar seu projeto de formação em 
algumas delas. Prevalece apenas a exigência de que sejam cumpridos 48 créditos em disciplinas desta 
categoria. No entanto, o estudante deve ser informado de que para o caso de que pretenda completar 
sua formação nos cursos de 2º Ciclo, serão necessários 60 créditos em disciplinas de formação 
característica para a requisição da titularidade – Mínimo de 12 créditos cumpridos na grade curricular 
do 1º Ciclo (disciplinas da área Design) e mínimo de 48 créditos cumpridos na grade curricular do 2º 
Ciclo. O dispositivo se propõe como um mecanismo sutil de orientação do aluno do Bacharelado 
Interdisciplinar na definição de sua área vocacional e de seu projeto de formação profissional. 

As disciplinas obrigatórias para o aluno que deseja solicitar o reingresso no bacharelado em 
design são: 

 
Opção Disciplinas da formação característica da opção Créditos 

Design 

ART230 Introdução ao Design 02 

ART337 Tópicos em Design 02 

ART338 Processos de design 04 

ART339 Meios e métodos de representação 04 

 

Disciplinas e Atividades de Formação Complementar (FC) 

As disciplinas e atividades de Formação Complementar são opcionais, oferecidas por todas as 
unidades acadêmicas da UFJF e por instituições de ensino superior reconhecidas para este efeito.  São 
aquelas que o aluno cursa livremente, à margem inclusive, se assim o decide, das oferecidas na grade 
curricular da titulação que deseja alcançar.  Não é necessário, nem mesmo, que sejam oferecidas pela 
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Universidade Federal de Juiz de Fora, podem ser oferecidas por outra universidade e, inclusive, por 
outra instituição, sempre que se estabeleça o convênio correspondente.  

O número de créditos que o aluno acumulará através de disciplinas e atividades 
complementares de livre eleição nunca deverá ser superior a 10% do total de créditos que conforma 
seu plano de estudos. 

Destacamos que a disciplina de LIBRAS é oferecida aos discentes de todos os cursos da 
UFJF, como componente curricular opcional no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design e como 
componente curricular obrigatório nas Licenciaturas, conforme preceitua o Decreto nº. 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005. 

A Pró-Reitoria de Graduação encaminhou ao Conselho de Graduação da UFJF a proposta de 
criação da disciplina, que foi aprovada pela Resolução CONGRAD nº. 71/2008 (Anexo 01). 

A disciplina de LIBRAS é oferecida regularmente pela Faculdade de Educação, sendo assim os 
alunos do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design podem cursá-la como disciplina opcional, 
desde logo, bastando o requerimento de matrícula. 

Lado outro, a nova concepção dos cursos do I.A.D seguiu o caminho de adaptar-se ao 
processo de reforma do ensino superior que visa introduzir maior flexibilidade na organização 
universitária, amplamente discutido na perspectiva de Expansão e Reestruturação das Universidades 
Federais.  

Desta forma todas as disciplinas integrantes das grades curriculares dos cursos do 2º Ciclo de 
formação são ofertadas durante o 1º Ciclo como opcionais, possibilitando maior mobilidade acadêmica, 
liberdade nas escolhas curriculares e, inclusive, o redirecionamento da formação.\ 

Atividades Complementares  

As atividades complementares se organizam em Disciplinas de Formação Complementar (FC) 
– já descritas no projeto pedagógico – bem como a participação do aluno em simpósios, seminários, 
encontros, cursos monográficos variáveis, atividades extensionistas, bolsas de iniciação científica, 
monitorias e atividades culturais diversas. Tais atividades, por sua amplitude, não estarão relacionadas 
na grade curricular do curso e serão convalidadas e creditadas de acordo com um sistema de 
correspondência de carga horária, verificação de freqüência e certificados apresentados pelo aluno. O 
aluno deverá informar-se na Coordenação dos Cursos do I.A.D sobre a possibilidade de 
aproveitamento de atividades, e ainda a oferta das mesmas no âmbito do Instituto e outras unidades 
acadêmicas ou instituições. 

As atividades Complementares têm como objetivo estimular e criar mecanismos que 
possibilitem ao acadêmico aprendizagem independente, através da participação de experiências 
diversificadas, que contribuam para ampliação de conhecimentos pertinentes ao seu futuro profissional 
e valorizando, por meio da disponibilização de horas, o envolvimento do estudante em atividades de 
interesse acadêmico e profissional. 
 

1.11 - Componentes Curriculares do  2º ciclo 
 

A vida universitária deve ser de interação com os múltiplos saberes do ambiente da UFJF. A 
adaptação dos estudantes à vida universitária será promovida por um programa de tutoria ligado à 
coordenação acadêmica do Bacharelado Interdisciplinar, com a finalidade de acompanhar os 
graduandos ouvindo suas demandas e facilitando sua integração com a nova dinâmica de mobilidade e 
as atividades dos cursos. 

Os cursos do 2º Ciclo não devem se restringir às atividades de aula, mas devem ser espaços 
de promoção de eventos ligados à cultura artística, humanística e científica, sobretudo trocando com as 
outras Instituições de formação superior do país, com vistas a promover a diversidade e o 
aprofundamento na formação dos estudantes. 
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Os currículos devem conter espaços de experimentação, com ênfase nas disciplinas de 
práticas, que permitam aos estudantes, por exemplo, aproveitar atividades complementares de 
formação como créditos de estágio. 

Ponto importante das características das áreas enquanto saberes transversais, refere-se à 
concepção de um poderoso núcleo de formação comum, que permitirá forte integração dos estudantes 
e abrirá espaço para que o aluno de uma determinada área (moda, por exemplo) tenha diálogo denso 
com seus colegas de outra área (Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, Design etc ), no que concerne a 
base sobre a qual cada um desenvolve sua linguagem específica e a desdobra em outras linguagens. 

Além do núcleo comum, disposto na formação básica do Bacharelado Interdisciplinar, também 
haverá uma série de disciplinas próprias dos respectivos cursos que cumprem o papel de integrar e 
possibilitar diálogos com o universo da cultura criativa contemporânea (os Laboratórios de Criação, p.e) 
e suas hibridizações.  

O núcleo de disciplinas de formação característica das respectivas áreas não será, pois, 
circunscrito a um conjunto de habilidades exclusivas e isso tem conseqüências pedagógicas 
consideráveis, na medida em que a ênfase na formação de um especialista não é a perspectiva 
dominante do curso, mas, antes, a integração do especialista a um conjunto de práticas e saberes 
compartilhados, necessários ao desenvolvimento de sua excelência. Essa forma pedagógica torna-se 
ainda mais consistente quando associada à inovadora decisão de estabelecer a formação 
interdisciplinar desde o início dos cursos. 

Os cursos propostos devem contribuir positivamente para o projeto de universalização das 
artes, ampliando as interfaces entre a produção do universo artístico e as comunidades interna e 
externa à UFJF. 
Segue a seguir a estrutura curricular de cada modalidade do 2º CICLO do Bacharelado em Design: 
 

  
MATÉRIAS 

CREDITAÇÃO 
MÍNIMA 
OBRIGATÓRIA 

 
 CARGA HORÁRIA 

 

 

FORMAÇÃO 
GERAL (FG) 

Filosofia 04  60 

1º
 C

IC
L

O
 

Literatura 04 60 

Atualidade Cultural 04 60 

Língua estrangeira moderna 12 180 

Semiótica 04 60 

História 04 60 

Ciências e Ciências aplicadas 04 60 

SUB-TOTAL 36 540 

FORMAÇÃO 
BÁSICA EM 

ARTES E DESIGN 
(FBA) 

Tecnologias imagem e do som 15 225 

Fundamentos das Linguagens 15 225 

História das Artes e Estética 16 240 

Integração crítica das artes 02 30 

Metodologia da Pesquisa 04 60 

SUB-TOTAL 52 780 

FORMAÇÃO 
CARACTERÍSTIC
A DAS OPÇÕES 

(FCO) 

Design 12 180 

Cinema e Audiovisual  

 

24 

 

 

360 

Arte e Educação 

Artes Visuais 
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Moda 

Trabalho de conclusão de curso  12 180 

SUB-TOTAL 48 720 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

(FC) 
 

  

24 

 

360 

SUB-TOTAL 24 360 

  

TOTAL (1º CICLO) 

 

160 

 

2400 

FORMAÇÃO 
CARACT. DA 

OPÇÃO DESIGN 

História, Teoria e Crítica 12 150 

2º
 C

IC
L

O
  Fundamentação Técnica e Experimental 38 660 

Metodologia do projeto e da Pesquisa 10 150 

 

TOTAL (2º CICLO) 

 

60 

 

900 

TOTAL 220 3300  

 
 

Padrão de Oferta das Disciplinas do 2o. Ciclo 

Os cursos de segundo ciclo do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design são noturnos. 
Devido à obrigatoriedade da formação do segundo ciclo dos Bacharelados Interdisciplinares se dar em 
um ano e meio (três semestres), haverá oferta constante das disciplinas segundo organização 
periodizada da seguinte maneira: 

 
1o período créditos horas 

ART333 História do design I 4 60 

ART241 Fundamentos do desenho técnico 4 60 

ART245 Ergonomia 4 60 

ART328 Desenho auxiliado por computador I 4 60 

ART331 Projeto de produto I 2 30 

ART226 Laboratório de criação I 2 30 

Total 20 300 

 

2o periodo créditos horas 

ART234 História do design II 2 30 

ART238 Design e marketing 4 60 

ART244 Design de identidade corporativa 4 60 

ART325 Sistemas gráficos digitais 2 30 

ART329 Desenho auxiliado por computador II 4 60 

ART332 Projeto de produto II 2 30 

ART227 Laboratório de criação II 2 30 

Total 20 300 

 

3o periodo créditos horas 

ART324 Design e cultura 2 30 

ART246 Materiais e processos de fabricação 4 60 

ART326 Projeto gráfico 2 30 

ART327 Projeto de mídias digitais 4 60 

ART330 Modelos e protótipos virtuais 2 30 

ART228 Laboratório de criação III 2 30 

ART251 Trabalho de conclusão de Bacharelado em Design 4 60 
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Total 20 300 

 
 

5. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 
 

A tabela abaixo mostra um exemplo de itinerário por matérias e disciplinas no Bacharelado 
Interdisciplinar de Artes e Design (1º Ciclo) e o reingresso no Bacharelado em design (2º Ciclo). 

 

 

 

 
Matérias 

(total de créditos a ser 
cumpridos) 

 

 
Categoria de 

disciplina 

 
Disciplinas 

 

cr 

 

hs 

1º
  C

IC
L

O
 

Filosofia (04) Formação Geral (FG) Ética I 04 60 

Literatura (04) Formação Geral (FG) Português I 04 60 

Atualidade Cultural (04) Formação Geral (FG) Seminário de atualidade cultural I 04 60 

Línguas Estrangeiras 
Modernas (12) 

Formação Geral (FG) Língua Inglesa I 04 60 

Língua Inglesa II 04 60 

Língua Inglesa III 04 60 

Semiótica (04) Formação Geral (FG) Semiótica da imagem 04 60 

História (04) Formação Geral (FG) História Moderna II 04 60 

Ciências e Ciências Sociais 
Aplicadas (4) 

Formação Geral (FG) Sociologia VII. Sociologia do Brasil 04 60 

Tecnologias da imagem e 
do som (12) 

Formação Básica em 
Artes e Design (FB) 
 

Imagem Digital 2D 03 45 

Fotografia Instrumental 03 45 

Multimídia Instrumental 03 45 

Imagem Digital 3D 03 45 

  Video Instrumental 03 45 

Fundamentos das 
linguagens (18) 

Formação Básica em 
Artes e Design (FB) 
 

Estudos da Cor I 02 30 

Desenho e meios de Expressão I 03 45 

Desenho de Observação 03 45 

Geometria aplicada 04 60 

História das artes e estética 
(16) 

Formação Básica em 
Artes e Design (FB) 
 

Arte e História I 03 45 

Arte e História II 03 45 

Arte e História III 03 45 

Arte e História IV 03 45 

Estética e Crítica das Artes 04 60 

Integração crítica das artes 
(02) 

Formação Básica em 
Artes e Design (FB) 

Integração Crítica das Artes 04 30 

Metodologia da pesquisa 
(04) 

Formação Básica em 
Artes e Design (FB) 

Metodologia da Pesquisa 04 60 

Artes Visuais, Design, 
Moda, Cinema e Audiovisual 
e 
Arte e Educação (48) 

Disciplinas de Formação 
Característica das 
Opções (FCO) 

Introdução ao design 02 30 

Tópicos em design 02 30 

Meios e métodos de representação 04 60 

Processos em design 04 60 

Ateliê de expressão tridimensional 04 60 

Ateliê de criação e construção da 
forma 

02 30 

Cinema e diálogos 04 60 

Arte e institucionalização 04 60 

TCC TCC TCC 04 60 
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Atividades extras (20) Disciplinas de Formação 
Complementar (FC) 

(*) atividades diversas certificadas e 
validadas pela coordenação do 
curso 

24 360 

 Para a integralização do (1º Ciclo)  -  Total  160 2400 

 Matérias 
(total de créditos) 

 
Categoria de 

disciplina 

 
Disciplinas 

 
cr 

 
Hs 

2º
  C

IC
L

O
 

História, Teoria e Crítica 
(12) 

Disciplinas obrigatórias do 
Bacharelado em Design 

História do Design I 02 30 

História do Design II 04 60 

Design e marketing 02 30 

Design e Cultura 04 60 

Fundamentação Técnica e 
Experimental (38) 

Disciplinas obrigatórias do 
Bacharelado em Design 

Ergonomia 04 60 

Fundamentos do desenho técnico 04 60 

Materiais e processos de fabricação 04 60 

Design de Identidade corporativa 04 60 

Sistemas gráficos digitais 02 30 

Projeto gráfico 02 30 

Projeto de mídias digitais 04 60 

Desenho auxiliado por computador I 04 60 

Desenho auxiliado por computador II 04 60 

Modelos e protótipos virtuais 02 30 

Projeto de produto I 02 30 

Projeto de produto II 02 30 

Metodologia do projeto e da 
Pesquisa (10) 

Disciplinas obrigatórias do 
Bacharelado em Design 

LIBRAS 04 60 

Estado Sociedade e Educação 04 60 

Políticas Públicas e Gestão de 
Ensino 

04 60 

Metodologia do Ensino de Artes 04 60 

Total  
Para a integralização do (2º Ciclo) 

 
60 

 
900 

  
TOTAL GERAL 

 
220 

 
3300 

 

6. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) do 2 Ciclo 

 
Trabalho de conclusão de curso (TCC) é atividade obrigatória para a conclusão do curso de 

Bacharelado em Design, segundo ciclo do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design e não poderá 
ser substituído por outra atividade. O Trabalho de Conclusão de Curso visa contribuir para o 
desenvolvimento da capacidade científica, crítico-reflexiva e criativa do aluno, assegurando a coerência 
no seu processo formativo, ampliando e consolidando os estágios e as atividades complementares. 

O TCC deve ser desenvolvido individualmente; pode ter caráter teórico ou teórico/prático, 
possibilitando ao aluno articular conhecimentos adquiridos ao longo do curso do Bacharelado em 
Design. No início do primeiro período do curso de Bacharelado Design, o aluno deverá apresentar um 
pré-projeto de pesquisa, conforme modelo do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design, e indicar 
um orientador para o TCC, que obrigatoriamente deverá ser um dos docentes vinculados ao curso de 
Design. O acompanhamento do projeto é feito durante os três períodos do curso e deve ser finalizado 
durante o último semestre durante a disciplina obrigatória “Trabalho de conclusão de bacharelado em 
design” (60h). O documento “Diretrizes para a elaboração de Trabalhos de Conclusão do Bacharelado 
em Design” estabelece um conjunto de parâmetros para facilitar a escolha do tema e definição do nível 
de complexidade da proposta. Junto com o professor orientador, o aluno analisa, discute e corrobora 
(ou adéqua) o anteprojeto de pesquisa apresentado, e inicia a atividade de pesquisa. O resultado da 
pesquisa se constituirá no caso de trabalhos teóricos em Monografia de Graduação, seguindo as 
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Normas para Apresentação de Documentos Científicos, definidas de acordo com a ABNT, ou, quando 
for o caso, conduzindo o texto de forma a adaptar-se aos desdobramentos do seu projeto. No caso de 
trabalhos teórico/práticos, junto à monografia serão apresentados os trabalhos práticos, bem como o 
registro fotográfico dos mesmos para arquivo. 

O TCC é regido por regulamento próprio que acompanha em anexo a este PPC. 

 

7. Estágio não-obrigatório 

 
O estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional durante o 1º ciclo, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. São diretrizes para a realização do estágio não-
obrigatório (em conformidade com a lei de estágio -  LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008 -, 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – e pelo Regulamento acadêmico da graduação – 
RAG):  

O estágio será desenvolvido sempre sob a responsabilidade da Coordenação de Estágios – 
PROGRAD/UFJF, cabendo-lhe a celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino. 

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo 
pelo professor orientador do IAD e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 
relatórios parciais de atividades apresentados pelo estagiário e por menção de aprovação final.  

O estágio não estabelece vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, 
estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica 
(LDB). 

Da Comissão Orientadora de Estágio (COE) 

A Comissão Orientadora de Estágio (COE) do IAD será constituída por: 

 um docente representante da habilitação Artes Visuais; 

 um docente representante da habilitação Design; 

 um docente representante da habilitação Moda; 

 um docente representante da habilitação Cinema e Audiovisual; 

 coordenador do curso. 

Do Orientador do Estágio 

A supervisão do estágio não obrigatório será exercida, obrigatoriamente, por um membro da 
COE, representante da habilitação optada pelo estagiário, que poderá contar com o auxílio de 
profissionais dos Campos de Estágio, de mesma formação ou formação afim, nominalmente 
identificados no Plano de Atividades. 

São atribuições do professor orientador de estágio: 
Enviar à Coordenação de Estágios – PROGRAD/UFJF, o Termo de Compromisso e o Plano de 
Atividades do estudante/estagiário. 
Manter encontros periódicos com seus orientandos para acompanhamento das atividades; 
Oferecer subsídios teóricos ao orientando, quando necessário; 
Reunir-se com a COE, quando esta julgar necessário; 
Exigir do orientando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades; 
Observar a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 
no termo de compromisso 
Analisar e avaliar o Relatório Final do Estagiário 
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O docente orientador computará em seu Plano Individual de Trabalho (PIT) o tempo dedicado à 
orientação de estágios, nos termos da legislação em vigor. (RAG) 

Do Estudante/Estagiário 

O estudante deverá ter matrícula e freqüência regular no curso. 
O estudante poderá iniciar as atividades de estágio a partir do 3º período do 1º ciclo, salvo 

exceções a serem analisadas pelo COE. 
O estudante deve informar os seus dados (CPF, data de nascimento, local do estágio, data de 

início e término das atividades) à Coordenação de Estágios – PROGRAD/UFJF, até o dia 25 (vinte e 
cinco) do mês que anteceder a data prevista para início dos estágios, para fins de contratação de 
seguro contra acidentes pessoais. 

O estudante deve apresentar, em prazo não superior a 6 (seis) meses, relatório parcial das 
atividades. 

Previsão de Jornada 

A jornada de atividade em estágio deve ser compatível com as atividades escolares e não 
ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 

Das Equivalências 

O estágio não-curricular poderá substituir a exigência de creditação em disciplinas optativas, no 
limite máximo de 5% (cinco por cento) da carga horária total do Curso. (RAG) 

 

 8. ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 
O 2o.ciclo do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design não conta com Atividades 

Programadas, ficando a creditação destas pontuadas no 1o. ciclo. 
 

9. FORMA DE ACESSO AO CURSO 

9.1.  No (1º Ciclo) - Bacharelado interdisciplinar em Artes e Design: 

 
A principal forma de ingresso No Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design é através do 

Vestibular geral da UFJF, que ocorrerá anualmente, dentro das normas gerais propostas para os 
Programas de Acesso. 

Os candidatos aprovados ingressarão nos cursos do I.A.D, por ordem de classificação, como 
se segue: 

 Ingresso no 1º semestre letivo: 50% do total de alunos aprovados 

 Ingresso no 2º semestre letivo: 50% restante do total de alunos aprovados 
Estes ingressos obedecem ao fluxograma de aumento de vagas aprovado no projeto da UFJF 

para o REUNI. 
 

9.2. No 2º Ciclo: Bacharelados em Design 
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A conclusão do 1º ciclo do Bacharelado interdisciplinar em Artes e Design é requisito para o 
acesso ao Bacharelado em Design oferecido pelo I.A.D,  assim como para a formação científica ou 
artística do Programa de pós-graduação stricto sensu. 

Os cursos de 2º Ciclo ou Bacharelados Profissionais são propostos como modalidades de 
curso de formação superior, a ser cursado após a conclusão do 1º ciclo, com duração de mais três (3) 
semestres letivos ou mais um ano e meio (1,5), oferecidos no IAD em período noturno. O acesso ao 2º 
Ciclo acontece uma vez por ano. 

 Através de um conjunto de práticas e estratégias de ensino, os estudantes são habilitados a 
investigar as diversas oportunidades de carreira no circuito da produção criativa, habilitando-os a fazer 
escolhas informadas para sua futura formação. Após concluir o Bacharelado Interdisciplinar em Artes e 
Design o aluno deve encaminhar à coordenação do Bacharelado em Design um pedido de reingresso 
para dar continuidade à sua formação no 2º ciclo. São oferecidas 50 vagas por ano para o 2º ciclo. 
Caso não haja problemas com vagas, o reingresso é feito imediatamente; caso haja mais de um 
candidato por vaga será feita uma avaliação dos candidatos. Os sistemas utilizados para avaliar as 
condições e os talentos de um candidato na área de artes podem variar muito. No entanto, é importante 
ter claro como e de que maneira proceder à seleção e com base em que critérios. Assim não nos 
concentraremos somente  
nas notas e será mediante a avaliação do seu histórico escolar (Índice de Rendimento Acadêmico – 
peso 30%) e análise conjunta do portfólio de sua trajetória no Bacharelado Interdisciplinar (peso 70%) 
que os estudantes se classificarão para a candidatura aos Cursos de graduação de 2º ciclo. Dado o 
caráter experimental de uma boa parte da grade curricular, ao final do Bacharelado Interdisciplinar em 
Artes e Design, os estudantes terão produzido um corpo de trabalho que será capaz de demonstrar sua 
síntese pessoal do amplo repertório de referências ao qual foi exposto, sua capacidade inventiva no  
processo de aproximação às soluções de problemas criativos usando os meios apropriados e o lugar 
do seu posicionamento crítico. Recompilados em um portfólio, este corpo de trabalho constituirá um 
dado de grande importância no processo de distinção e definição de sua trajetória pessoal. 
 

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

10.1 Avaliação do Curso 

 
A avaliação do Curso se dará por uma avaliação criteriosa e periódica do Projeto Pedagógico. 

Esta experiência crítica e consensual será parte integrante da implantação e implementação de novas 
atividades pedagógicas relevantes ao processo ensino-aprendizagem e possibilitará a detecção de 
pontos de deficiência ou em discordância com os objetivos deste projeto.  

Serão realizadas avaliações de caráter diagnóstico, com os alunos desde o seu ingresso no 
curso e durante todo o processo de aprendizagem, verificando-se as mudanças imperativas instituídas 
durante formação e vivência universitária. Esta avaliação possibilitará, por comparação entre as 
diferentes avaliações, a verificação da obtenção de novas habilidades por parte do aluno. Propõe-se 
também um processo avaliativo por parte de pesquisa com os Egressos do Curso. 

O Curso passará por avaliações permanentes através de comissão composta pela 
Coordenação do Curso e Colegiado de Curso competente, formado por representantes dos 
professores, funcionários e corpo discente. Está comissão terá como metas: 

 Elaborar o Plano de Trabalho, visando o aprimoramento do Curso com ações de curto, 
médio e longo prazo; 

 Propor, analisar e implantar as dinâmicas, procedimentos, mecanismos, metodologias e 
instrumentos para a avaliação interna; 
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 Constituir Grupos Temáticos com a finalidade de elaborar estudos de acordo com as 
diferentes dimensões da auto-avaliação; 

 Coordenar avaliações semestrais a serem realizadas pelos discentes, de cada disciplina, 
estrutura didático pedagógica e atuação do corpo docente; 

 Acompanhar as avaliações discentes, analisar e publicar relatórios parciais e finais, e 
quando for necessária encaminhar recomendações; 

 Promover seminários internos, debates e reuniões, em conjunto com o corpo discente e  
sociedade discutindo o projeto pedagógico do curso; 

 Criar condições para que a avaliação esteja integrada na dinâmica institucional 
assegurando a interlocução com segmentos e setores institucionais de interesse do 
processo avaliativo; 

 Elaborar relatórios parciais e finais e recomendações a serem encaminhadas aos órgãos 
competentes da universidade; 

 Prestar informações solicitadas pelo INEP, de acordo com os prazos e a legislação 
pertinente; 

 Divulgar os resultados da avaliação interna aos avaliadores externos designados pelo INEP; 
 

10.2. Avaliação de docentes, funcionários e técnicos-administrativos 

 
 Propõe-se a avaliação de docentes, funcionários e técnicos-administrativos através do 

nível de participação em atividades do curso, programas de educação continuada, programas de 
qualificação e um programa de acompanhamento aos iniciantes. 
 

10.3. Sistema de Avaliação de Ensino e Aprendizagem 

 
Os Cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design (1ºCiclo); Bacharelados 

profissionais e Licenciatura em Artes Visuais (2ºCiclo) enfatizam a aprendizagem, na perspectiva da 
construção do conhecimento e não da transmissão ou instrução. Pretende-se, através de diferentes 
metodologias, que os alunos sejam sujeitos ativos de sua formação e não meros espectadores. Dentro 
das diferentes matérias e disciplinas, a ênfase solicitada é sempre neste sentido, de desenvolver as 
habilidades de raciocínio, através de problematização e contextualização do conteúdo, aproveitando as 
experiências individuais.  

O sistema de avaliação do desempenho discente é feito de acordo com os objetivos e critérios 
de cada disciplina, especificados nos planos de ensino, e inclui a freqüência e o aproveitamento 
acadêmico, devendo estar em conformidade com critérios e formas de avaliação já previstos pelo RAG 
– Regimento Acadêmico da Graduação da UFJF.  

É do entendimento da proposta destes Cursos que a avaliação seja um processo contínuo. 
Assim propõe-se a superação de uma avaliação somente classificatória na perspectiva de que cada 
pessoa envolvida no processo de ensino-aprendizagem atue com vistas a uma avaliação inovadora e 
formativa, e que contribua para a melhoria da qualidade do ensino. 

São considerados instrumentos de avaliação: exercícios, proposições e experimentações 
práticas, avaliação teórica, seminários, atividades de prática de pesquisa, relatórios, análises de artigos 
científicos, entre outras atividades que cumpram com a proposta de verificar as relações de ensino-
aprendizagem.  

O processo de avaliação de disciplinas de caráter teórico/prático, em particular no domínio das 
artes deve ser coerente com a maneira como o raciocínio se desenvolve, enfatizando-se o aprendizado 
ativo por meio do envolvimento dos estudantes em atividades de descoberta. O professor não é 
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simples transmissor de informações, mas um orientador de experiências, em que os estudantes 
buscam conhecimento pela ação e não apenas pela linguagem escrita ou falada. Estas, embora 
expressem pensamentos, não substituem a experiência ativa e pessoal. Assim propõem-se também a 
avaliação de estratégias cognitivas e habilidades desenvolvidas.             

Neste contexto, são considerados instrumentos de avaliação: avaliação prática, avaliação 
teórica, seminários, atividades de prática de pesquisa, relatórios, análises de artigos científicos, entre 
outras atividades que cumpram com a proposta de verificar as relações de ensino-aprendizagem. 
Devem ser realizadas atividades que permitam uma avaliação contínua e não pontual. 

 

10.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
Em conformidade com a Resolução CONAES Nº. 01, de 17 de junho de 2010 e com a 

Resolução do Conselho Setorial de Graduação da UFJF nº. 17, de 31 de março de 2011, o Conselho 
de Unidade do IAD - Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora resolveu 
instituir e normatizar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito do Curso de Graduação em 
Bacharelado em Design da UFJF, através da Portaria nº. 01, de 31 de março de 2011 (Anexo 03). 



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART230 - INTRODUÇÃO AO DESIGN

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Definições básicas do design; Apresentação dos perfis profissionais, as relações e práticas
entre profissionais das distintas habilitações (gráfico,de produtos, webdesign, etc). Contatos
iniciais com as teorias básicas de composição em Design; A problemática do design, enquanto
projeto e produção;

Conteúdo 1. Conceitos Introdutórios em Design: A natureza do design; arte/design/tecnologia; O Designer
2. O perfil profissional: campos de atuação; relações e práticas entre profissionais das distintas
habilitações (gráfico,de produtos, webdesign, etc), as ferramentas do Designer
3. Linguagem e Processo: a linguagem visual, a linguagem da forma. design e inovação, gestão
de design
4. Atividade projetual; metodologia de projeto; relatórios de projeto

Bibliografia BAXTER, Mike. Projeto de produto: Guia prático para o desenvolvimento de novos produtos. São
Paulo: Edgard Blücher, 2000.
BURDECK, Benhard E. História, Teoria e prática do design de produtos. São Paulo: Edgard
Blücher, 2006.
SCHNEIDER, Beat. Design: uma introdução. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blucher, 2011.
HESKETT, John. Design. São Paulo: Ática, 2008.
NEWARK, Quentin. O que é design gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2009.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART337 - TÓPICOS EM DESIGN

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Estudar as relações existentes entre o design, cultura, tecnologia de produção, consumo e as
implicações sociais relativas ao projeto de artefatos. Através da análise de tendências e temas
relevantes para a formação de projetistas criadores, apresentar princípios metodológicos em
Design inseridos em uma perspectiva multidisciplinar.

Conteúdo A disciplina é organizada a partir de um núcleo temático ou temas variados selecionados a cada
semestre abordando modalidades inseridas no cenario profissional tais como design
ambiental, design cênico, webdesign, design de interfaces, design de mobilidade, etc.

Bibliografia BURDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São Paulo: E.
Blucher, 2006.
MEGGS, Philip B. História do design gráfico. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
SAMARA, Timothy. Guia de tipografia - manual pratico para o uso de tipos no design gráfico.
Porto Alegre: Bookman, 2011.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

Ashby, Michael; Johnson, Kara. Materiais e design: arte e ciência da seleção de materiais no
design de produto. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2011.
Newark, Quentin. O que é design gráfico? Porto Alegre : Bookman, 2009.
NORMAN, Donald A. Design emocional: por que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-
a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART339 - MEIOS E MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Desenvolvimento de habilidades ligadas à visualização e raciocínio espacial. Representação
gráfica como elemento criativo no desenvolvimento de projetos. Fundamentos de perspectiva
intuitiva aplicados ao desenho de produto.

Conteúdo - Representação gráfica manual de produtos industriais;
- Apresentação de materiais de representação gráfica para projeto de produto. 
- Técnicas de desenho projetual rápido:

Bibliografia MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de projetos. São Paulo: Blucher, c2007. 
MONTENEGRO, Gildo A. A perspectiva dos profissionais. São Paulo: Blucher, 1983.
DOMINGUEZ, Ernest R., Yanes, Magali Delgado . Desenho livre para arquitectos. 1. ed. Lisboa:
Estampa, 2004.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

DOYLE, Michael E. Desenho a cores - técnicas de desenho de projeto para arquitetos,
paisagistas e designers de interiores. Porto Alegre: Bookman, 2002.
CALVER, Giles. O que é design de embalagens. Porto Alegre: Bookman, 2009.
WONG, W. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART600 - PROCESSOS EM DESIGN

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Noções de metodologia projetual. As diferentes características e enfoques para a metodologia
projetual. Aspectos da metodologia projetual empregados por designers em soluções reais.
Brainstorming e controle de variáveis na geração de soluções em projetos.

Conteúdo 1 - Noções gerais acerca da metodologia projetual;
2 - As etapas do método projetual;
3 - Identificação e análise do problema - Briefing e levantamento de dados;
4 - Processos de concepção e modos de representação de ideias de conceitos;
5 - Especificações para fabricação industrial de produtos e produção de peças gráficas;
6 - Casos reais de projetos e de abordagens projetuais de designers;
7 - Aspectos sociais da etapa de concepção e posicionamento profissional diante do projeto;
8 - Exercícios práticos de execução de projetos e definição de suas etapas.

Bibliografia NEWARK, Quentin. O que é design gráfico? Porto Alegre : Bookman, 2009.
KROEMER, K. H. E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. Porto Alegre:
Bookman, 2005.
BURDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São Paulo: E.
Blucher, 2006.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

LIMA, Marco Antonio Magalhães. Introdução aos materiais e processos para designers. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2006.
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
AMBROSE, Gavin; Harris, Paul. Design Básico: Cor. Porto Alegre: Bookman, 2009.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART333 - HISTÓRIA DO DESIGN I

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Estudo do surgimento do design e das interferências provocadas pelas manifestações sociais,
políticas, históricas e culturais a partir da Revolução Industrial. Abordagem analítica e crítica das
constantes e das variáveis do processo histórico, tendo em vista o estabelecimento dos fatores
relacionais entre design, arte, sociedade e época histórica. Aborda os principais movimentos,
tendências e/ou escolas de design, considerando o contexto histórico-geográfico, os
fundamentos teóricos e as realizações.

Conteúdo - Revolução Industrial e design Vitoriano
- Arts and Crafts (William Morris) 
- Art Nouveau (cartaz pictórico: Mucha e Grasset)
- Pioneiros do design moderno (MichaeThonet, Christopher Dresser, Charles Mackintosh e
Peter Behrens) 
- O Werkbund, Fordismo e linha de montagem
- vanguardas artísticas (De Stijl e Construtivismo russo), 
- Art Deco (Exposição de Paris de 1925, cartazes de Cassandre), 
- Bauhaus (Weimar, Dessau e Berlim), design formalista (Streamlining e Styling), 
- Design europeu do pós guerra (''línea italiana'' e o design escandinavo),
- A escola de Ulm e o design funcionalista alemão;
- Crise do funcionalismo (Pop design, anti-design e pós-modernidade);
- Tendências contemporâneas (soft design, biomorfismo, high-tech).

Bibliografia BURDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São Paulo:
Blucher, 2006.
ARGAN, Giulio C. Walter Gropius e a Bauhaus. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 2005.
SCHNEIDER, Beat. Design - uma introdução: o design no contexto social, cultural e econômico.
São Paulo: Blücher, 2010.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

HESKETT, John. Design. São Paulo: Ática, 2008.
Fiell, Charlotte; Fiell, Peter. Design do século XX. Köln: Taschen, 2005.
Heskett, John. Design. São Paulo : Ática, 2008.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART241 - FUNDAMENTOS DO DESENHO TÉCNICO

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa A disciplina Fundamentos de Desenho Técnico abarca conteúdos de outras grandes disciplinas
como o Desenho Técnico, a Geometria Descritiva, o Desenho Geométrico, a Perspectiva. Num
movimento de querer reunir pontos fortes destas disciplinas completas, esta os recorta e os
reúne, permitindo ao aluno de Artes e Design uma prática e uma reflexão, pautadas na
representação gráfica e no desenvolvimento do pensamento espacial. Tal proposta é
acompanhada da atividade de esboçar e desenhar, tanto de forma livre, quanto ligada às
normas técnicas vigentes.

Conteúdo - Manejo dos instrumentos de desenho
- Normas técnicas segundo a ABNT: caligrafia técnica, formatos, enquadramento, convenções
de linhas, cotagem
- Sistemas de Projeção: Noções de projetividade; Tipos de projeção: ortogonal - cilíndrico-
oblíqua; vistas ortográficas
- Desenho geométrico aplicado ao desenho técnico: principais casos de concordância e
tangência, aplicações
- Introdução à Perspectiva: Noções de perspectiva; Tipos de perspectiva - isométrica, cavaleira,
cônica (bicônica e central)
- Noções de processos de traçado da perspectiva cônica: arquitetos, pontos medidores, pontos
de distância; processo das coordenadas;

Bibliografia BACHMANN, Albert. Desenho técnico. 2. ed. Porto Alegre: Editora Globo, 1976.
CHING, Francis D. K. Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona: Gustavo Gili,
2010.
SCHNEIDER,W. Desenho técnico :introdução dos fundamentos do desenho técnico industrial.
São Paulo: Hemus, 2008.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

FRENCH, Thomas Ewing. Desenho técnico. Editora Globo: Porto Alegre, 1951.
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de Projetos. Blucher, 2007.
MONTENEGRO, Gildo Azevedo. A Perspectiva dos Profissionais - 2ª Edição.São Paulo: Blucher,
2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART245 - ERGONOMIA

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Ergonomia e antropometria aplicadas ao projeto de produtos e sistemas de produtos
industriais. Antropometria. Design universal. Análise e diagnóstico ergonômico. Construção de
modelos tridimensionais para avaliação de parâmetros ergonômicos de projeto.

Conteúdo - Definições básicas: design, ergonomia, interface, antropometria.
- Histórico: Revolução industrial, Taylorismo, Segunda Guerra Mundial, Henry Dreyfuss e The
measure of man, história da antropometria.
- Design para deficientes físicos. Princípios do design universal.
- Ergonomia aplicada à comunicação visual.
- Análise e diagnóstico em ergonomia. Pesquisa antropométrica. Fontes de dados.
- Percentis. Princípios de projeto: Projetos para indivíduos extremos, projetos para a média,
projetos para segmentos específicos da população, projetos para o indivíduo.
- Elaboração de modelos de teste. Construção e avaliação de mocapes.
- Exercício prático: análise e diagnóstico ergonômico de um produto ou sistema.
- Acompanhamento do projeto.

Bibliografia BETIOL, Adriana Holtz; CYBIS, Walter; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade. São Paulo:
Novatec, 2010.
DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blucher, 2004.
ILDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

BAXTER, Mike. Projeto de produto: Guia prático para o desenvolvimento de novos produtos. São
Paulo: Edgard Blücher, 2000.
GRANDJEAN, Etienne. Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. Porto Alegre:
Bookman, 2005.
MONT'ALVAO, Claudia & MORAES, Anamaria de. Ergonomia: conceitos e aplicações.
Teresópolis: 2AB, 2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART328 - DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADDOR I

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Manipulação do software AutoCAD, voltado para aplicação em projetos de design de produto,
desde as funções básicas de desenho e edição bidimensional até complexos recursos de
modelagem tridimensional.

Conteúdo Conceitos e contextualização, interfaces do AutoCad
Recursos de visualização
Sistemas de coordenadas
Configuração da área de desenho.
Propriedades e modos de seleção de entidades
Comandos de desenho e comandos auxiliares
Textos, blocos, hachuras
Escala, cotagem
Recursos de edição, desfazendo erros
Comandos de averiguação
Layout de detalhamento.
Modelamento 3D de sólidos por revolução
Impressão
Fundamentos do projeto de produto auxiliados por computador
Atividades práticas de desenho e representação de peças.

Bibliografia CHING, Francis D. K. Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona: Gustavo Gili,
2010.
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de Projetos. Blucher, 2007.
SCHNEIDER,W. Desenho técnico :introdução dos fundamentos do desenho técnico industrial.
São Paulo: Hemus, 2008.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

AZEVEDO, Eduardo; ONCI, Aura. Computação gráfica: Volume I. Rio de Janeiro: Campus
Elsevier, 2003.
HESKETT, John. Desenho industrial. 3.ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2006.
KATORI, Rosa. AutoCad 2011: projetos em 2D. São Paulo: Senac, 2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART331 - PROJETO DE PRODUTO I

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Desenvolvimento, prática e execução de projeto de produtos e sistemas de produtos industriais
de baixa complexidade. Metodologia de projeto. Uso de senso crítico, analítico e criativo em todo
o desenvolvimento do projeto.

Conteúdo Metodologia projetual:
- Levantamento de dados.
- Análise de dados: Análise sincrônica - Análise diacrônica
- Estabelecimento de parâmetros de projeto.
- Geração de alternativas - bidimensionais
- Definição de uma alternativa - Técnicas de avaliação
- Avaliação de alternativas.
- Modelos de representação tridimensional aplicados ao design de produtos.
- Elaboração, redação e apresentação de memorial descritivo.

Bibliografia BAXTER, Mike. Projeto de produto:guia prático para o desenvolvimento de novos produtos. São
Paulo : Edgard Blücher, 1998.
BYARS, Mel. Enciclopédia do design. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2005.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1990.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade:
conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. São Paulo : Novatec, 2010.
FIELL, Charlotte; FIELL, Peter. Design of the twentieth century. Köln ; London : Taschen, 2001.
HESKETT, John. Design. São Paulo: Ática, 2008.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART226 - LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO I

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Desenvolvimento do pensamento crítico analítico através de exercícios pessoais e da análise
da produção de artistas. Expansões, experimentações e hibridizações dos meios propostos
(artes visuais, design, moda, arte educação e cinema). A atividade de Laboratório de criação
será alimentada pela realização de seminários temáticos a serem desenvolvidos em torno de
um tema específico, enfatizando aspectos diretamente relacionados com o(s) projeto(s) em
desenvolvimento no atelier e com a prática do profissional.

Conteúdo - Seminários temáticos que se relacionam com o(s) projeto(s) individuais e coletivos em
desenvolvimento no laboratório. 
- O programa varia a cada semestre a partir da apresentação de proposições artísticas que
serão desenvolvidas pelos alunos da disciplina. 
- Levantamento de possibilidades expressivas e conteúdos a serem trabalhos através de
discussão, leitura de textos e seminários, objetivando a construção de trabalho de arte, critica
ou teoria de arte, no meio escolhido pelo aluno que será estimulado a relacionar seu projeto ao
de outros criadores e campos do conhecimento humano visando o aperfeiçoamento técnico e
conceitual de seu trabalho. 
- O aluno devera produzir ensaio produzir ensaio reflexivo sobre o trabalho que estiver
desenvolvendo. Haverá ao fim de cada semestre em painel de discussão, para que o aluno
possa avaliar a eficiência e efeitos de seu trabalho. A orientação será individual.

Bibliografia Werner Spies. Max Ernst Collages: The Invention of the Surrealist Universe. Schirmer/Mosel,
(July 30, 2008).
Barry Schwabsky. Vitamin P: New Perspectives in Painting. Phaidon Press (September 14,
2004).
Editors of Phaidon Press. Vitamin 3-D: New Perspectives in Sculpture and Installation. Phaidon
Press; 1st edition, edition (May 23, 2009).
Giovanni Anselmo. The Last Picture Show: Artists Using Photography 1960-1982. Walker Art
Center (November 2, 2003).
Chris Boot. Magnum Stories. Phaidon Press; First Edition(December 1, 2004).
Eckhard Schneider, Jeff Koons. Jeff Koons. After Photography. TASCHEN America Llc (April 1,
2009).
Laurent Le Bon, Takashi Murakami. Murakami Versailles. Editions Xavier Barral; 1 edition (March
31, 2011).
Jean-Pierre Criqui, Jeff Koons. Jeff Koons: Versailles. Editions Xavier Barral; First edition. (March
1, 2009).
Helmut Newton. Helmut Newton: Polaroids. Taschen (August 1, 2011).
Harvey Benge, Martin Parr. One Day: Ten Photographers. Kehrer Verlag (April 19, 2011).
Robert Adams. Robert Adams: The Place We Live, a Retrospective Selection of Photographs,
1964-2009. Yale University Press (August 22, 2011).
Katharine Harmon, Gayle Clemans. The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography.
Princeton Architectural Press (September 1, 2010).
Isabel Schulz, Josef Helfenstein. Kurt Schwitters: Color and Collage (Menil Collection). The Menil
Collection (October 26, 2010).
James Lawrence, John Richardson. Robert Rauschenberg. Prestel USA (February 3, 2011).
Yve-Alain Bois, Josef Helfenstein. Robert Rauschenberg: Cardboards and Related Pieces. The
Menil Collection (April 28, 2007).
Lewis Kachur, Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg: Transfer Drawings of the 1960s.
Jonathan O'Hara Gallery (June 1, 2007)
Mary Lynn Kotz. Rauschenberg: Art and Life. Harry N. Abrams (November 16, 2004).



Bonnie Clearwater, Dore Ashton. Mark Rothko: Works on Paper. Hudson Hills Press (December
20, 2008). 
Gary Garrels. Jasper Johns: New Paintings and Works on Paper. San Francisco Museum of
Modern Art (September 1999).

Bibliografia
(continuação)

Kadee Robbins. Peter Doig: Works on Paper. Publisher: Rizzoli (January 3, 2006)
Helen Molesworth. Luc Tuymans. San Francisco Museum of Modern Art/ Wexner Center for the
Arts/D.A.P.; First Edition (October 31, 2009)
Antonio Lopez Garcia. Antonio Lopez Garcia: Drawings. D.A.P./Distributed Art Publishers, Inc.
(October 31, 2010).
Janie C. Lee. Claes Oldenburg Drawings in the Whitney Museum of American Art. Whitney
Museum (August 1, 2002).
Dan Cameron. William Kentridge (Contemporary Artists (Phaidon). Phaidon Press (September
16, 1999)
Shirley Neilsen Blum. Henri Matisse: Rooms with a View. The Monacelli Press (November 16,
2010)
Norbrt Wolf. Amedeo Modigliani: Erotic Sketchbook. Prestel USA (May 30, 2008).
Norbert Wolf. Rembrandt: Erotic Sketchbook. Prestel Publishing; (September 2006).
Pablo Picasso. Picasso: Erotic Sketches. Prestel USA; (September 30, 2006)
Werner Spies. Max Ernst Collages: The Invention of the Surrealist Universe. Schirmer/Mosel,
2008.
Barry Schwabsky. Vitamin P: New Perspectives in Painting. Phaidon Press , 2004.
Editors of Phaidon Press. Vitamin 3-D: New Perspectives in Sculpture and Installation. Phaidon
Press; 1st edition, edition (May 23, 2009).
Giovanni Anselmo. The Last Picture Show: Artists Using Photography 1960-1982. Walker Art
Center (November 2, 2003).
Chris Boot. Magnum Stories. Phaidon Press; 2004.
Eckhard Schneider, Jeff Koons. Jeff Koons. After Photography. TASCHEN America Llc (April 1,
2009).
Laurent Le Bon, Takashi Murakami. Murakami Versailles. Editions Xavier Barral; 1 edition (March
31, 2011).
Jean-Pierre Criqui, Jeff Koons. Jeff Koons: Versailles. Editions Xavier Barral; First edition. (March
1, 2009).
Helmut Newton. Helmut Newton: Polaroids. Taschen (August 1, 2011).
Harvey Benge, Martin Parr. One Day: Ten Photographers. Kehrer Verlag (April 19, 2011).
Robert Adams. Robert Adams: The Place We Live, a Retrospective Selection of Photographs,
1964-2009. Yale University Press (August 22, 2011).
Katharine Harmon, Gayle Clemans. The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography.
Princeton Architectural Press (September 1, 2010).
Isabel Schulz, Josef Helfenstein. Kurt Schwitters: Color and Collage (Menil Collection). The Menil
Collection (October 26, 2010).
James Lawrence, John Richardson. Robert Rauschenberg. Prestel USA (February 3, 2011).
Yve-Alain Bois, Josef Helfenstein. Robert Rauschenberg: Cardboards and Related Pieces. The
Menil Collection (April 28, 2007).
Lewis Kachur, Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg: Transfer Drawings of the 1960s.
Jonathan O'Hara Gallery (June 1, 2007)
Mary Lynn Kotz. Rauschenberg: Art and Life. Harry N. Abrams (November 16, 2004).
Bonnie Clearwater. Works on Paper. Hudson Hills Press (December 20, 2008). 
Gary Garrels. Jasper Johns: New Paintings and Works on Paper. San Francisco Museum of
Modern Art. 1999.

Bibliografia
complementar

KEITH HARING. KEITH HARING. UNA VIDA PARA EL ARTE. 2003. TASCHEN.
Hajo Duchting. CEZANNE 1839-1906: A ARTE DA NATUREZA. Taschen. 2004. 
Rose-Marie, Rainer Hagen. SECRETO DE LAS OBRAS DE ARTE, LOS (MI). Taschen. 2000.
2005. EDIÇÃO: 1ª
Klaus-Jurgen Sembach. ARTE NOVA: A UTOPIA DA RECONCILIAÇAO. Taschen. 2007. 
Pierre Restany. O PODER DA ARTE HUNDERTWASSER: O PINTOR-REI DAS CINCO PELES.
Editora: Taschen. 2002.
David Mccarthy. ARTE POP. Movimentos da arte moderna. Cosac Naify. MOVIMENTOS DA ARTE
MODERNA. 2001
Cristina Nascimento, Edna Matosinho de Pontes. ARTE POPULAR BRASILEIRA VOL. 2. Decor.
2010.
Alessandro Vezzosi. LEONARDO DA VINCI: ARTE E CIENCIA DO UNIVERSO. Objetiva. 2006
Joao A. Frayze-Pereira. ARTE, DOR: INQUIETUDES ENTRE ESTETICA E PSICANALISE. Ateliê
Editorial. 2006



Taschen BR. ARTE DO SECULO XX. 2005
Anne Gantefuhrer-Trier. CUBISMO. Tashen. 2010. EDIÇÃO: 3ª
Ulrich Bischoff. MUNCH. TASCHEN. 2010. EDIÇÃO: 3ª.
Wolf Norbert. DURER 1471-1528 O GENIO DO RENASCIMENTO ALEMAO. TASCHEN 25 YEARS.
2010. EDIÇÃO: 1ª
Walter Bosing. BOSCH: CERCA DE 1450-1516 ENTRE O CEU E O INFERNO. COLEÇÃO:
TASCHEN. 2010. EDIÇÃO: 1ª
Ernst Rebel. SELF-PORTRAITS. 2008. EDIÇÃO: 1ª. Tashen. 
Bockemühl Michael. TURNER 1775-1851 O MUNDO DA LUZ E DA COR. TASCHEN 25 YEARS.
2010. EDIÇÃO: 1ª. 
Susanna Partsch. KLEE. TASCHEN. 2010. EDIÇÃO: 3ª
Barbara Hess. EXPRESSIONISMO ABSTRACTO. TASCHEN. EDIÇÃO: 3ª. 2010.
Norbert Schneider. VERMEER: EMOÇOES VELADAS. 2001. 
Rainer Metzger | Ingo F. Walther. MARC CHAGALL (KA). 2000.
Alexandra Kolossa. KEITH HARING (KA). 2005. EDIÇÃO: 1ª. 
Stephan Füssel. BIBLIA EN IMAGENES, LA: ILUSTRACIONES DEL TALLER DE LUCAS.
CRANACH (1534). Benedikt Taschen. 2009. 
Walton Ford | Bill Buford. WALTON FORD: PANCHA TANTRA. 2009. EDIÇÃO: 1ª. Benedikt
Taschen
Veronica Carpita | Sophia Willmann | Rainer Willmann. ANTOINE-JOSEPH DEZALLIER
D'ARGENVILLE: MOLUSCOS, CONCHIGLIE, CONCHAS. 2009. ILUSTRADOR: Antonie-Joseph
Dezallier D'Argenville. Benedikt Taschen
Barbara Hess. JASPER JOHNS (KA). 2008. EDIÇÃO: 1ª. Benedikt Taschen.
Julius Wiedemann. ILLUSTRATION NOW! 2008. EDIÇÃO: 1ª. Benedikt Taschen.
Ulrike Becks-Malorny. WASSILY KANDINSKY, 1866-1944: EM BUSCA DA ABSTRATAÇAO. 2007.
EDIÇÃO: 1ª. Benedikt Taschen.
Gabriele Fahr-Becker. WIENER WERKSTAETTE: 1903-1932 (GR). 2008. EDIÇÃO: 1ª. Benedikt
Taschen.
Michael Gibson. TRADUTOR: Paula Reis. SIMBOLISMO (GR). 2006. 
Hans-Michael Koetzle. PHOTO ICONS (VA-25): THE STORY BEHIND THE PICTURES. 2005.
EDIÇÃO: 1ª. 
Ivo Kranzfelder. HOPPER (GR). 2006. TRADUTOR: Jose Luis Luna. Benedikt Taschen.
William Claxton. STEVE MCQUEEN (MS). 2006. Benedikt Taschen.
Norbert Schneider. NATUREZAS MORTAS: A PINTURA DE NATUREZAS MORTAS NOS
PRIMORDIOS DA IDADE MODERNA. 2009. EDIÇÃO: 1ª.
Peter Fiell | Charlotte Fiell. CONTEMPORARY GRAPHIC DESIGN (MI). ANO DE EDIÇÃO: 2007.
Benedikt Taschen. 
Robert Descharnes | Gilles Neret. DALI. 2004. Benedikt Taschen.
Gilles Neret. EROTICA UNIVERSALIS: FROM POMPEII TO PICASSO. 2005. Benedikt Taschen.
Julius Wiedemann. ILLUSTRATION NOW ! PORTRAITS. 2011. EDIÇÃO: 1ª. Benedikt Taschen.
Priya Hemenway. THE SECRET CODE: THE MYSTERIOUS FORMULA THAT RULES ART,
NATURE, AND SCIENCE. 2008. EDIÇÃO: 1ª.
Gabriele Fahr-Becker. A ARTE NOVA. 2000. EDIÇÃO: 1ª. Benedikt Taschen.
Hans Christian Adam. KARL BLOSSFELDT: THE COMPLETE PUBLISHED WORK. 2008.
EDIÇÃO: 1ª. Benedikt Taschen.
Terry Jones. 100 CONTEMPORARY FASHION DESIGNERS. 2009. 2 VOLUMES.2009. EDIÇÃO:
1ª.
Peter Beard. FIN D'UN MONDE, LA. 2008. Christian M. Diebold. TASCHEN.
Helmut Newton. SEX AND LANDSCAPES. 2004. EDIÇÃO: 1ª. TASCHEN 
Dietmar Elger. DADAISMO (KA). 2005. EDIÇÃO: 1ª. TASCHEN.
Cathrin Klingsohr-Leroy. SURREALISMO (KA). 2004. EDIÇÃO: 1ª. TASCHEN. 



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART234 - HISTÓRIA DO DESIGN II

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Origens da industrialização brasileira. Influências externas. A institucionalização do design no
Brasil, ensino, divulgação, crítica e atuação profissional. O design de produto no Brasil. O
design gráfico no Brasil.

Conteúdo Unidade 1: Origens
- O século XIX e a industrialização no Brasil.
- A Exposição de 1861.
- Os inventores (José do Patrocínio, Santos Dumont).
- Experiências Pioneiras (Eliseu Visconti).
- Influências externas (John Graz, Gregori Warchavchik).
Unidade 2: A era da institucionalização
- O Instituto de Arte Contemporânea.
- Esdi.
- Instituto de Desenho Industrial do MAM (IDI).
- Escritórios de design (Forminform, PVDI).
Unidade 3: A Casa Brasileira
- Design de Mobiliário (Joaquim Tenreiro, Sérgio Rodrigues, Móveis Z, Unilabor, Escriba).
- Utensílios domésticos, eletrodomésticos e a matéria plástica.
Unidade 4: design e transportes
- Origens (Construção naval e aeronáutica).
- Indústria automotiva e bélica (Embraer e Engesa).
- A Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).
Unidade 5: Design Gráfico
- Origens e influências externas (Art Nouveau, Art Deco).
- A marca e o logotipo brasileiros.
- Design editorial, Senhor e Realidade.
- Design e a Bossa Nova, César Vilela.
- A era da institucionalização (Aloísio Magalhães e Alexandre Wolner).
- Tendências contemporâneas do design gráfico brasileiro.

Bibliografia LEON, Ethel. Memórias do design brasileiro. São Paulo: SENAC, 2009.
MELO, Chico Homem de (Org.). O design gráfico brasileiro - anos 60. São Paulo: Cosac Naify,
2006.
STOLARSKI, André. Alexandre Wollner e a formação do design moderno no Brasil. São Paulo:
Cosac&Naify, 2005.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

BONSIEPE, Gui; FERNANDEZ, Silvia. Historia Del Diseño en América Latina y el Caribe. São
Paulo: Blucher, 2008.
STEPHAN, Auresnede Pires . 10 cases do design brasileiro - os bastidores do processo de
criação. São Paulo: Blucher: 2008
WOLLNER, Alexandre. Design visual 50 anos. São Paulo: Cosac&Naify, 2003.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART238 - DESIGN E MARKETING

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Conceito de marketing, macro-ambiente, comportamento do consumidor, mercado,
segmentação, diferenciação e posicionamento, estratégias de marketing.

Conteúdo - Conceito de marketing
- Marketing e vendas, marketing integrado
- Comportamento do consumidor
- Mercado
- Segmentação
- Diferenciação e posicionamento
- Estratégias de posicionamento
- Análise de SWOT
- Objetivos, metas e ações de marketing
- Introdução ao composto de marketing
- Os conceitos básicos da estratégia de marketing
- Posicionamento versus estratégias.

Bibliografia CHURCHILL, Gilbert Jr.; PETER, Paul J. Marketing: criando valor para os clientes. 3ª Ed. São
Paulo: Saraiva. 2003.
KERIN, Roger; PETERSON, Robert. Problemas de marketing estratégico. Porto Alegre:
Bookman, 2009.
KOTLER, Philip. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

BOONE, Louis E. KURTZ, David L. Marketing contemporâneo. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
HUTT, Michael D.; SPEH, Thomas W. B2B: Gestão de marketing em mercados industriais e
organizacionais. São Paulo: Bookman, 2001.
SWANN, Alan. Diseno y marketing. 2. Ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1994.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART244 - DESIGN DE IDENTIDADE CORPORATIVA

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Teoria e prática no desenvolvimento de projetos de identidade visual: elementos constituintes
do projeto de identidade visual; aplicações básicas; identidade visual na Web; manuais de
identidade visual; estudos de caso.

Conteúdo - Elementos gráficos: marca, logotipo, cor, alfabeto institucional
- Elementos tridimensionais
- Aplicações básicas: papelaria institucional, embalagens, veículos uniformes, projeto de
sinalização, fachadas, design de interiores, design de produto.
- Manuais de identidade visual
- Estudos de caso - internacionais
- Estudos de caso

Bibliografia BRINGHURST, Robert. Elementos Do Estilo Tipográfico. São Paulo: Cosac&Naify, 2005.
SAMARA, Timothy. Guia de design editorial: manual pratico para o design de publicacoes. Porto
Alegre: Bookman, 2011.
CLAIR, Kate. Manual de tipografia: a historia, a técnica e a arte. Porto Alegre: Bookman,2009.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

SAMARA, Timothy: Evolução do design - da teoria a prática. Porto Alegre: Bookman, 2010.
STOLARSKI, André. Alexandre Wollner e a formação do design moderno no Brasil. São Paulo:
Cosac&Naify, 2005.
WOLLNER, Alexandre. Design visual 50 anos. São Paulo: Cosac&Naify, 2003.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART325 - SISTEMAS GRÁFICOS DIGITAIS

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Construção e aplicação de imagens gráficas digitais em projetos na área do design gráfico.
Estudo e prática de softwares gráficos utilizados em projetos. Noções de construção do projeto
gráfico..

Conteúdo 1 - Noções gerais acerca dos principais softwares utilizados em projetos gráficos;
2 - Conceitos e elementos da computação gráfica aplicados à criação e edição de peças
gráficas;
3 - Conceitos e elementos da computação gráfica aplicados à editoração eletrônica;
4 - Processos de criação e edição de imagens digitais e ilustrações vetoriais;
5 - Processos de editoração eletrônica de publicações;
6 - Introdução à teoria da cor e suas aplicações na computação gráfica;
7 - Aspectos de construção do projeto de peças gráficas e de publicações.
8 - Exercícios práticos de diagramação, de execução de ilustrações e de edição de imagens
digitais, com softwares de computação gráfica.

Bibliografia KEESE, Alexandre Adobe photoshop tratamento e edição profissional de imagens. 2 ed. Itu:
Desktop, c2008.
SAMARA, Timothy: Evolução do design - da teoria a prática. Porto Alegre: Bookman, 2010.
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

HOLLIS, Richard. Design gráfico - uma história concisa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
MEGGS, Philip B. História do design gráfico. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
SAMARA, Timothy. Elementos do design: guia de estilo gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART329 - DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR II

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Soluções de modelagem tridimensional por software para concepção, dimensionamento e
detalhamento do projeto de produtos. Teoria e prática das técnicas de modelagem por
superfícies NURBs.

Conteúdo - CAD 3D aplicado ao desenvolvimento de projetos;
- Conceitos e comandos;;
- Linhas, coordenadas e sólidos;
- curvas e superfícies NURBS;
- Técnicas de Modelagem de Superfícies; 
- Continuidade de superfície.

Bibliografia CHING, Francis D. K. Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona: Gustavo Gili,
2010.
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de Projetos. Blucher, 2007.
SCHNEIDER,W. Desenho técnico: introdução dos fundamentos do desenho técnico industrial.
São Paulo: Hemus, 2008.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

AZEVEDO, Eduardo. Computação gráfica : geração de imagens. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
BIRN, Jeremy. Digital lighting and rendering. Berley, CA: New Riders Publishing, 2006.
VOLPATO, Neri. Prototipagem rápida: tecnologias e aplicações. São Paulo: Blucher, 2007.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART332 - PROJETO DE PRODUTO II

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Desenvolvimento, prática e execução de projeto de produtos e sistemas de produtos industriais
de maior complexidade. Metodologia de projeto. Uso de senso crítico, analítico e criativo em
todo o desenvolvimento do projeto.

Conteúdo Metodologia projetual:
- Levantamento de dados.
- Análise de dados: Análise sincrônica - Análise diacrônica
- Estabelecimento de parâmetros de projeto.
- Geração de alternativas - bidimensionais
- Definição de uma alternativa - Técnicas de avaliação
- Avaliação de alternativas.
- Modelos de representação tridimensional aplicados ao design de produtos.
- Elaboração de mocapes.
- Testes
- Elaboração, redação e apresentação de memorial descritivo.

Bibliografia BURDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São Paulo: E.
Blucher, 2006.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo : Edgard Blücher, 1990.
LÖBACH, Bernd. Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São
Paulo: Edgard Blücher, 2001.
MORAES, Anamaria de. Ergonomia: conceitos e aplicações. Teresópolis: 2AB, 2010.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

NORMAN, Donald A. Design emocional: por que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-
a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.
SAMARA, Timothy. Evolução do design: da teoria à prática. Porto Alegre : Bookman, 2010.
SCHNEIDER, Beat. Design - uma introdução: o design no contexto social, cultural e econômico.
São Paulo: Blücher, 2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART227 - LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO II

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Propõe uma reflexão objetiva sobre o objeto e o contexto de um projeto que instaura
proposições de processos criativos, estabelecendo, dentro da relação
conteúdos/tempo/possibilidades, os mecanismos fundamentais para o domínio teórico e
prático no campo (artes visuais, design, moda, arte educação e cinema). Intersecções entre
múltiplos meios, materiais e conceitos na construção de proposições e processos criativos.
Ênfase no desenvolvimento de trabalhos em equipe e reflexões teóricas-críticas das soluções
propostas. A atividade de Laboratório de criação será alimentada pela realização de seminários
temáticos a serem desenvolvidos em torno de um tema específico, enfatizando aspectos
diretamente relacionados com o(s) projeto(s) em desenvolvimento no atelier e com a prática do
profissional.

Conteúdo - Seminários temáticos que se relacionam com o(s) projeto(s) individuais e coletivos em
desenvolvimento no laboratório. 
- O programa varia a cada semestre a partir da apresentação de proposições artísticas que
serão desenvolvidas pelos alunos da disciplina. 
- Levantamento de possibilidades expressivas e conteúdos a serem trabalhos através de
discussão, leitura de textos e seminários, objetivando a construção de trabalho de arte, critica
ou teoria de arte, no meio escolhido pelo aluno que será estimulado a relacionar seu projeto ao
de outros criadores e campos do conhecimento humano visando o aperfeiçoamento técnico e
conceitual de seu trabalho. 
- O aluno devera produzir ensaio produzir ensaio reflexivo sobre o trabalho que estiver
desenvolvendo. Haverá ao fim de cada semestre em painel de discussão, para que o aluno
possa avaliar a eficiência e efeitos de seu trabalho. A orientação será individual.

Bibliografia Peter Greenaway, Emir Kusturica, Shiro Takatani. 1St Valencia Biennial: Communication
Between The Arts, The. Charta (October 2, 2001). 
Morimura Yasumasa, Moriyama Daido, Shinoyama Kinshin. Déjà Vu No. 1 (A Photography
Quarterly. Tokyo: photo-planète; 1ST edition (1990)
Erin C. Garcia. Photography as Fiction. J. Paul Getty Museum (January 18, 2011).
Judith Keller. Jo Ann Callis: Woman Twirling. J. Paul Getty Museum; 1 edition (May 19, 2009).
Werner Spies, Sabine Rewald. Max Ernst: A Retrospective (Metropolitan Museum of Art
Publications). Yale University Press (April 11, 2005).
David Sylvester. Magritte. Mercatorfonds; Revised & enlarged edition (March 1, 2010). 
Siegfried Gohr, Rene Magritte. Magritte: Attempting the Impossible. D.A.P./Distributed Art
Publishers, Inc.; First English Edition (June 30, 2009).
Gerard Durozoi. History of the Surrealist Movement. University Of Chicago Press (October 2004). 
Peter Boswell, Hannah Hoch. The Photomontages of Hannah Höch. Publisher: Walker Art Center
(October 2, 1996)
Hannah and Maud Lavin Hoch (Author). Cut With the Kitchen Knife: The Weimar Photomontages
of Hannah Hoch. Yale University Pres (1993).
Gunda Luyken, Brian Currid. Hannah Hoch: Picture Book. The Green Box (October 31, 2010)
Hannah Höch. Hannah Höch: Album. Hatje Cantz; 1st edition (April 2, 2004).
Janie C. Lee. Claes Oldenburg Drawings in the Whitney Museum of American Art. Whitney
Museum (August 1, 2002)
Mary Warner Marien. Photography: A Cultural History. Prentice Hall (September 15, 2003).
Lorand Hegyi, Joerg Bader, Eugenio Viola, Orlan. Orlan: The Narrative. Charta; Bilingual edition
(January 1, 2008)
C. Jill O'Bryan. Carnal Art: Orlan's Refacing. Univ Of Minnesota Press (January 15, 2005).
Claude Cahun. Don't Kiss Me: The Art of Claude Cahun & Marcel Moore. Aperture/Tate; 1St



Edition edition (June 15, 2006)
Therese Lichtenstein. Behind Closed Doors: The Art of Hans Bellmer. University of California
Press; 1 edition (April 3, 2001). 
Peter Webb, Robert Short. Death, Desire and the Doll: The Life and Art of Hans Bellmer (Solar Art
Directives). Solar Books (February 28, 2008).
Matthew Gale, Chris Stephens. Francis Bacon. Skira Rizzoli (May 19, 2009)
Nancy Burson, Michael L. Sand. Seeing and Believing: The Art of Nancy Burson. Twin Palms Pub
(March 2002).
Nancy Burson. Faces. Twin Palms Pub; 1st edition (October 1993).
Judith A. Barter. Apostles of Beauty: Arts and Crafts from Britain to Chicago (Art Institute of
Chicago). Art Institute of Chicago; 1 edition (December 1, 2009). 
Antoni Tapies. A Personal Memoir, Complete Writings, Volume I: Fragments for an
Autobiography. Indiana University Press; Complete Writings edition (October 2, 2009)
Elisabeth Sussman, Fred Wasserman. Eva Hesse: Sculpture (Jewish Museum). Yale University
Press (May 28, 2006)
Elizabeth A. T. Lee Bontecou: A Retrospective. Publisher: Yale University Press; Reprint edition
(July 8, 2008)
Elisabeth Sussman. Lee Bontecou: Vacuum-Formed Sculptures and Related Drawings.
Knoedler & Company, New York (December 15, 2007).
Linda Norden, Arthur C. Danto. Sarah Sze. Harry N. Abrams (July 1, 2007). 
Gregory Evans. Hockney's Pictures: The Definitive Retrospective. Bulfinch; 1St Edition edition
(November 17, 2004). 
Max Ernst. Une Semaine De Bonte: A Surrealistic Novel in Collage. Dover Publications; 2 edition
(June 1, 1976). 
Whitney Chadwick. Women Artists and the Surrealist Movement. 
Thames & Hudson (May 17, 1991.
Martha Buskirk. The Contingent Object of Contemporary Art. The MIT Press (February 18, 2005).
Glenn Harpe. A Sculpture Reader. ISC Press (September 1, 2010).
David Evans. John Heartfield : AIZ/ VI 1930-38. Kent Fine Arts; 1 edition (May 25, 1992).

Bibliografia
(continuação)

Gilles Neret. Henri Matisse. Taschen; 25th edition (January 1, 2006) 
Anne Umland. Picasso: Guitars 1912-1914. The Museum of Modern Art, New York (February 28,
2011) 
Jim Coddington, John Elderfield. De Kooning: A Retrospective. The Museum of Modern Art, New
York (September 30, 2011) 

Jane Livingston. The Paintings of Joan Mitchell. University of California Press; 1 edition (June 30,
2002).
Steven A. Nash. Wayne Thiebaud: A Paintings Retrospective. Thames & Hudson; First Edition
edition (June 2000).
Walter Wells. Silent Theater: The Art of Edward Hopper. Phaidon Press; (June 5, 2007).
Julie Blackmon. Julie Blackmon: Domestic Vacations. Radius Books; First edition (July 1, 2008) 
Rick Moody. Twilight: Photographs by Gregory Crewdson. Abrams; First Edition (May 1, 2002).
Diane Waldman. Joseph Cornell: Master of Dreams. Harry N. Abrams (April 1, 2006). 
Lynda Roscoe Hartigan. Joseph Cornell: Shadowplay...Eterniday. Thames & Hudson (October
27, 2003).
Lynda Roscoe Hartigan. Joseph Cornell: Navigating the Imagination. Yale University Press; 1
edition (November 15, 2007).
Joan Sommers. The Joseph Cornell Box: Found Objects, Magical Worlds. Cider Mill Press
(October 28, 2006) 
Charles Simic. Dime-Store Alchemy: The Art of Joseph Cornell (New York Review Books
Classics). NYRB Classics (September 20, 2011) 
Deborah Solomon. Utopia Parkway: The Life And Work Of Joseph Cornell. Publisher: MFA
Publications (November 2, 2004). 
Mary Ann Caws. Joseph Cornell's Theater of the Mind: Selected Diaries, Letters, and Files.
Thames & Hudson (October 2000) 
Dickran Tashjian. Joseph Cornell: Gifts of Desire Dickran Tashjian. Grassfield Pr (December
1992)
Kynaston McShine (Editor), Dawn Ades. Joseph Cornell. Museum of Modern Art / Prestel; reprint
edition (April 1990).
Ingrid Schaffner. The Essential Joseph Cornell. Harry N. Abrams (May 1, 2003). 
Ingrid Schaffner. The Essential Andy Warhol. Harry N. Abrams; First Edition edition (October 1,
1999) 
Howard Greenfeld. The Essential: Marc Chagall. Harry N. Abrams (August 1, 2002).
Carol Troyen. Edward Hopper. MFA Publications; First edition (June 1, 2007).



Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe The Complete Flowers. teNeues; Mul edition (October 31,
2006). 
Michael Kenna. Retrospective Two. Nazraeli Pr; First Edition edition (January 2004).
Steve McCurry. Steve McCurry: The Unguarded Moment. Phaidon Press (May 23, 2009).
Steve McCurry. Steve McCurry. Phaidon Press; First edition. edition (June 17, 1999) 
Joseph Cornell, Catherine Corman. Joseph Cornell's Dreams. Exact Change (June 15, 2007).
Adrian Dannatt, Robert Indiana. Robert Indiana: Hard Edge. Paul Kasmin Gallery (February 1,
2009)
Jean de Loisy, Homi Bhabha. Anish Kapoor. Flammarion (September 13, 2011). 
Gernot Bohme, Julian Heynen, Ursula Sinnreich, James Turrell. James Turrell: Geometry of
Light. Hatje Cantz; 1 edition (November 30, 2009).
David Anfam, Donna De Salvo, Johanna Burton. Anish Kapoor. Phaidon Press (December 2,
2009). 
Kerry Brougher, Philippe Vergne, Klaus Ottmann, Yves Klein. Yves Klein: With the Void, Full
Powers. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden/Walker Art Center; 1 edition (May 31, 2010). 
Frances Morris, Marie-Laure Bernadac. Louise Bourgeois. Rizzoli; First Edition edition (March 18,
2008). 
Robert Storr (Author), Paulo Herkenhoff (Author). Louise Bourgeois. Publisher: Phaidon Press
(May 1, 2003).

Bibliografia
complementar

David Raskin. Donald Judd. Yale University Press (November 23, 2010)
William Tucker. The Language of Sculpture. Thames & Hudson (September 1985)
Karen Wilkin. David Smith (Modern Masters Series). Abbeville Press (April 1, 1984). 
Jorn Merkert (Editor), David Smith (Editor). David Smith: Sculpture and Drawings. Publisher:
Prestel (November 1986).
Martha Buskirk. The Contingent Object of Contemporary Art. The MIT Press (February 18, 2005).
Robert Klanten. Staging Space: Scenic Interiors and Spatial Experiences. Die Gestalten Verlag
(October 1, 2010). 
R. Klanten. A Touch of Code: Interactive Installations and Experiences. Die Gestalten Verlag (May
31, 2011). 
Christian Boltanski. Christian Boltanski (Contemporary Artists). Phaidon Press (September 26,
1997)
Catherine Grenier. The Possible Life of Christian Boltanski. MFA Publications; First Edition
edition (September 30, 2009).
Christine Macel. Sophie Calle: Did You See Me? Prestel Publishing (February 2004). 
Catherine Grenier. Christian Boltanski (Flammarion Contemporary). Flammarion (April 6, 2010)
Marianne Stockebrand. Chinati: The Vision of Donald Judd. Yale University Press (October 26,
2010)
Hugh Davies. Robert Irwin: Primaries and Secondaries. Museum of Contemporary Art San Diego
(April 1, 2008).
Jonathan D. Lippincott. Large Scale: Fabricating Sculpture in the 1960s and 1970s. Princeton
Architectural Press (September 22, 2010)
Friedrich Teja Bach. Constantin Brancusi, 1876-1957. Philadelphia Museum of Art (October
1995)
Eric Shanes. Constantin Brancusi (Modern Masters Series). Abbeville Press; 1st edition (June 1,
1989).
David Mitchinson. Celebrating Moore: Works from the Collection of The Henry Moore Foundation.
University of California Press; 1 edition (September 14, 1998)



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART324 - DESIGN E CULTURA

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Investigar as relações entre design e cultura. Pesquisar os processos culturais nos quais se
insere o design. O design como fato da cultura e os seus limites. O papel relevante do design
no desenvolvimento da cultura material. A produção social do campo do design.

Conteúdo 1- A constituição do design e o entendimento da atividade como fato da cultura;
2 - As variáveis extraestéticas que determinam o objeto do design;
3 - As abordagens sociológicas e históricas da produção de bens simbólicos;
4 - A ruptura do modelo da visualidade como fundamento da cultura visual moderna;
5 - A propensão ao consumo e a devoção às marcas de produtos de consumo;
6 - As relações entre o design institucionalizado e o vernacular;
7 - A produção do campo do design;
8 - O papel do designer na dinâmica cultural.

Bibliografia BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blucher, 2011
FORTY, Adrian. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify,
2007.
SCHNEIDER, Beat. Design - uma introdução: o design no contexto social, cultural e econômico.
São Paulo: Blücher, 2010.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

BUENO, Maria Lucia. Cultura e Consumo. São Paulo: Senac, 2008.
LEON, Ethel. Memórias do design brasileiro. São Paulo: SENAC, 2009.
Queluz, Marilda Lopes Pinheiro, Design & consumo. Curitiba: Peregrina, 2010 (Design & cultura
vol. 3).



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART326 - PROJETO GRÁFICO

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Design da página impressa e produção gráfica. Design gráfico aplicado ao desenvolvimento de
projetos na área do design editorial tais como: folhetos, jornais e house-organs, revistas,
catálogos, livros e publicações digitais (ebooks).

Conteúdo Influências históricas e estilos gráficos. Metodologia de projeto, produção de lay-outs e
bonecas. Composição e hierarquização da informação. Tipografia. Diagramas e sistemas
construtivos. Infográficos. Processos de impressão e acabamentos.

Bibliografia BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2011.
SAMARA, Timothy: Evolução do design - da teoria a prática. Porto Alegre: Bookman, 2010.
MEGGS, Philip B. História do design gráfico. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

SAMARA, Timothy. Guia de tipografia - manual prático para o uso de tipos no design gráfico.
Porto Alegre: Bookman, 2011.
Newark, Quentin. O que é design gráfico? Porto Alegre : Bookman, 2009.
HOLLIS, Richard. Design gráfico - uma história concisa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART327 - PROJETO DE MÍDIAS DIGITAIS

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Prática de projeto que propõe a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para a criação,
realização e gestão de projetos de multimídia e webdesign.

Conteúdo - Aplicações da mídia digital no campo do design;
- Aspectos técnicos e caracterização do meio multimídia;
- Introdução a projeto de comunicação visual de Web;
- Elaboração de Webdesign: HTML;
- Princípios de navegação, usabilidade e e acessibilidade;
- Estudo, criação e análise de interfaces;
- Categorias de site e suas funcionalidades;
- Publicação de conteúdo.

Bibliografia JOHNSON, Steven. Cultura da interface - como o computador transforma nossa maneira de criar
e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro:
Elsevier, c2006.
NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2011.
SEDDON, Tony Imagens - um fluxo de trabalho digital criativo para designers gráficos. Porto
Alegre: Bookman, 2009.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART330 - MODELOS E PROTÓTIPOS VIRTUAIS

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa A aplicação de protótipos virtuais no desenvolvimento de produtos. Estudo e aplicação de
técnicas avançadas de construções sólidos e superfícies para a construção de modelos
virtuais. Representação gráfica tridimensional e desenvolvimento de maquetes eletrônicas para
ambientação do projeto de produto em 3D.

Conteúdo Softwares de desenvolvimento de produto. Tecnologias de prototipagem. O mercado e as novas
tecnologias de prototipagem rápida. Tecnologias de conversão e acabamento. Projeto de um
produto definido a partir de um tema discutido em sala de aula.

Bibliografia LEFTERI, Chris. Como se faz: 82 técnicas de fabricação para design de produtos. São Paulo:
Blücher, 2010.
LIMA, Marco Antonio Magalhães. Introdução aos materiais e processos para designers. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2006.
VOLPATO, Neri. Prototipagem rápida: tecnologias e aplicações. São Paulo: Blucher, 2007.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

BAXTER, Mike. Projeto de produto: Guia prático para o desenvolvimento de novos produtos. São
Paulo: Edgard Blücher, 2000.
KROEMER, K. H. E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. Porto Alegre:
Bookman, 2005.
Norman, Donald A. O design do futuro. Rio de Janeiro: Rocco, 2010.



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART228 - LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO III

Créditos : 2

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa É proposta como uma disciplina que alinha os temas a estudar atendendo, no entanto, a inter-
relação existente entre os temas e os projetos individuais dos alunos e um percurso teórico
gradual e coerente que se pretende como fim. Ensino e tecnologia na construção do
conhecimento relacionado à proposições criativas. Investigações sobre o sujeito criador na
interlocução dos diversos processos (artes visuais, design, moda, arte educação e cinema). A
atividade de Laboratório de criação será alimentada pela realização de seminários temáticos a
serem desenvolvidos em torno de um tema específico, enfatizando aspectos diretamente
relacionados com o(s) projeto(s) em desenvolvimento no atelier e com a prática do profissional.

Conteúdo - O programa varia a cada semestre a partir da apresentação de proposições de trabalho que
serão desenvolvidas pelos alunos da disciplina. 
- Levantamento de possibilidades expressivas e conteúdos a serem trabalhos através de
discussão, leitura de textos e seminários, objetivando a construção de trabalho de arte, critica
ou teoria de arte, no meio escolhido pelo aluno que será estimulado a relacionar seu projeto ao
de outros criadores e campos do conhecimento humano visando o aperfeiçoamento técnico e
conceitual de seu trabalho. 
- O aluno devera produzir ensaio produzir ensaio reflexivo sobre o trabalho que estiver
desenvolvendo. Haverá ao fim de cada semestre em painel de discussão, para que o aluno
possa avaliar a eficiência e efeitos de seu trabalho.

Bibliografia Allan Kaprow. Essays on the Blurring of Art and Life: Expanded Edition. University of California
Press; 2 edition (December 15, 2003).
Klaus Kertess. John Chamberlain: The Foam Sculptures. The Chinati Foundation (March 1,
2008)
Richard Serra. Richard Serra: Torqued Spirals, Toruses and Spheres. Steidl (November 21,
2008)
Catherine Grenier. Annette Messager. Flammarion (November 3, 1998).
Carpita, Veronica. Shells-Muscheln-Coquillages: Conchology or the Natural History of Sea,
Freshwate. Taschen; Mul edition (July 1, 2009)
Jessica Kerwin Jenkins. Encyclopedia of the Exquisite: An Anecdotal History of Elegant Delights.
Nan A. Talese (November 2, 2010)
Alberto Fiz. Mimmo Paladino: Zenith. Charta (March 15, 2002)
Enzo Di Martino. Mimmo Paladino. Charta; Bilingual edition (February 1, 2006)
Enzo Di Martino. Mimmo Paladino: Graphic Work 1974#2001 (Art of This Century). Rizzoli
(January 12, 2002)
Danilo Eccher. Mimmo Paladino Mondadori Electa (February 15, 2009)
Carla Schulz-hoffman. Niki de Saint Phalle. Prestel USA (May 30, 2008)
Niki De Saint Phalle. Niki de Saint Phalle: Traces. Acatos Editions (January 1, 2000)
Jean Tinguely. Pandamonium, Jean Tinguely. Benteli (1988). Language: German.
Jean Tinguely. Jean Tinguely: Retrospective. I.V.A.M. (June 1, 2008)
Susanne Lange (Author), Jeremy Gaines. Bernd and Hilla Becher: Life and Work. The MIT Press
(December 1, 2006)
Bernd Becher, Hilla Becher. Water Towers. The MIT Press (July 15, 1988)
Hilla Becher, Bernd Becher. Bernd & Hilla Becher: Pennsylvania Coal Mine Tipples. Dia Art
Foundation (June 2, 1991)
Bernd Becher, Hilla Becher. Framework Houses. The MIT Press; New edition (March 1, 2001)
Bernd Becher, Hilla Becher. Basic Forms of Industrial Buildings. Schirmer/Mosel Verlag Gmbh
(February 28, 2005)
Therese Lichtenstein. Behind Closed Doors: The Art of Hans Bellmer. Publisher: University of



California Press; 1 edition (April 3, 2001)
Wieland Schmied. Francis Bacon: Commitment and Conflict. Prestel Publishing (December
2006).
Ann Coxon. Tate Modern Artists: Louise Bourgeois. Tate Publishing (September 1, 2010).
Mignon Nixon. Fantastic Reality: Louise Bourgeois and a Story of Modern Art (October Books).
The MIT Press (May 27, 2005)
Rainer Crone, Petrus Graf Schaesberg. Louise Bourgeois: The Secret of the Cells. Prestel
Publishing (October 24, 2011)
Virginia Allen. Jean Dubuffet, drawings. New York Graphic Society; First Edition (1968)
Germano Celant. Piero Manzoni. Skira; First Edition (September 8, 2009).
Gabriel Orozco. Gabriel Orozco. The Museum of Modern Art, New York (December 31, 2009)
Michael R. Taylor. Marcel Duchamp: Etant donnes (Philadelphia Museum of Art). Publisher: Yale
University Press; First Edition (August 25, 2009)
Mario Scaglia. Vanessa Beecroft: Disegni e Pitture 1993 - 2007 / Drawings & Paintings 1993-
2007 (Macro Exhibition Catalogue). Electa; (December 10, 2007).
Thomas Kellein. Vanessa Beecroft: Photographs, Films, Drawings. Hatje Cantz Publishers (June
15, 2004)
Lynne Warren. Jeff Koons. Yale University Press (July 31, 2008)

Bibliografia
(continuação)

Alison Young. Judging the Image: Art, Value, Law (Transformations). Routledge; 1 edition
(January 13, 2005)
Spencer Tunick (Actor), Arlene Nelson (Director) Format: DVD. Naked World (2003). DVD
Release Date: February 21, 2006
Simon Baur. Meret Oppenheim: Retrospective. Hatje Cantz (April 1, 2007)
Jacqueline Burckhardt, Bice Curiger, Meret Oppenheim. Meret Oppenheim: Beyond The Teacup.
Independent Curators International, New York (June 2, 1997)
Belinda Grace Gardner. Meret Oppenheim: From Breakfast In Fur And Back Again. Kerber;
Bilingual edition (March 2, 2004)
Aaron Levy. Dennis Oppenheim: Public Projects. Charta (October 31, 2009)
Alanna Heiss. Dennis Oppenheim: Selected Works 1967-90: And the Mind Grew Fingers. Harry N
Abrams; 1st edition (March 1992)
Germano Celant. Dennis Oppenheim (Venezia Contemporaneo). Distributed Art Pub Inc (Dap)
(October 2, 1997)
G.Roger Denson. Dennis Oppenheim. Fundacao Serralves / Edicoes Asa (July 1997)
Dennis Oppenheim, Lorand Hegyi. Dennis Oppenheim. Silvana (May 15, 2011)
Dennis Oppenheim. Dennis Oppenheim: Galloping Through the West. Nevada Museum of Art
John Coplans. Body Parts. Power House Books; 1st edition (May 1, 2003).
Bruce Nauman, Janet Kraynak. Please Pay Attention Please: Bruce Nauman's Words: Writings
and Interviews. Publisher: The MIT Press (February 18, 2005)
Eugen Blume, Bruce Nauman. Bruce Nauman: Live or Die. DuMont Buchverlag (August 30,
2010).
Robert Storr, Gerhard Richter. Gerhard Richter: Forty Years Of Painting. The Museum of Modern
Art, New York (February 2, 2002)
Paul Moorhouse. Gerhard Richter Portraits: Painting Appearances. Yale University Press (April
21, 2009)
Anthony and Tim Marlow Caro. Anthony Caro: Upright Sculptures [Hardcover]. Annely Juda Fine
Art; First Edition edition (April 2010)
H.F. Westley Smith. Anthony Caro: Small Sculptures. Lund Humphries (April 1, 2010).
Mary Reid. Anthony Caro: Drawing in Space. Lund Humphries (October 1, 2009)
Paul Moorhouse. Anthony Caro: Presence. Lund Humphries (April 1, 2010)
Karen Wilkin. Anthony Caro: Interior and Exterior. Lund Humphries (October 1, 2009).
Julius Bryant. Anthony Caro: Figurative and Narrative Sculpture. Lund Humphries (October 1,
2009)
Patrick Lenouene. Anthony Caro. Gourcuff Gradenigo (August 26, 2008)
Dave Hickey, Anthony Caro. Anthony Caro: Barbarians. Mitchell-Innes & Nash; First Edition (July
2, 2003)
Ian Barker, Anthony Caro. Anthony Caro: Quest For The New Sculpture. Lund Humphries Pub Ltd
(June 30, 2004)
Marc Quinn. Marc Quinn: Incarnate. Booth-Clibborn; 1st edition (1998)
Cristina Garbagna. Marc Quinn. Electa (May 30, 2006)
Joachim Pissarro. Marc Quinn: Allanah, Buck, Catman, Chelsea, Michael, Pamela and Thomas.
White Cube (May 2010)
Germano Celant. Louise Nevelson. Skira (March 13, 2012)
Brooke Kamin Rapaport. The Sculpture of Louise Nevelson: Constructing a Legend. Yale



University Press (September 8, 2009)
Louise Nevelson, Martin Friedman. Nevelson: Wood Sculptures. E. P. Dutton; 1st edition (1973)
Danilo Eccher, Jason Shulman, Marc Quinn. Marc Quinn: Myth. Charta; (October 31, 2009)
Elizabeth A.T. Smith, Jenny Holzer. Jenny Holzer. Hatje Cantz; First Edition (December 1, 2008)
Barbara Kruger, Hal Foster. Barbara Kruger. Rizzoli (April 20, 2010)
Barbara Kruger. Remote Control: Power, Cultures, and the World of Appearances. The MIT Press
(July 25, 1994)
Christopher Finch. Chuck Close: Work. Publisher: Prestel USA (April 20, 2010)
William Feaver. Lucian Freud. Rizzoli; First Edition (November 6, 2007)
Lucian Freud. Lucian Freud Paintings. Thames & Hudson; Revised Edition edition (October
1997)

Bibliografia
complementar

AUMONT, Jaques. A imagem. Tradução: Estela dos Santos Abreu e Cláudio C. Santoro. São
Paulo: Pappiros Editora, 1989.
BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre a fotografia; tradução de Julio Castanon
Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas, SP: Editora Papiros, 1994.
FRIZOT, Michel. New history of photogrphy. Italy: Könemann, 1998.
KOSSY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Editora Ática, 1989.
KUBRUSLY, Cláudia Araújo. O que é fotografia. 4ª Edição, São Paulo: Editora Brasiliense, 1998. 
LANGFORD, Michael. Fotografia básica. 4ª Edição. Lisboa: Dinalivro,1996.
MONFORTE, Luiz G. Fotografia pensante. São Paulo: Editora Senac, 1997.
SAIMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998.
SONTAG, Susan. Ensaios sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Arbor, 1989.
SONTAG, Susan. Mitologias; tradução de Rita Buongermino e Pedro de Souza. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2001.
SANTOS, Mª Ivone dos, SANTOS, Alexandre (org.). A fotografia nos processos artísticos
contemporâneos. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2004.
SCHISLER, Millard W. L. Revelação em preto e branco: a imagem com qualidade. São Paulo:
Martins Fontes, 1985.
TRIGO, Tales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: Editora SENAC.
WELLS, Liz. The Photography Reader. London: Routledge, 2003.
WELLS, Liz Photography: A Critical Introduction. London: Routledge, 2000.
3ª Bienal Internacional de Fotografia Cidade de Curitiba/ Bienal Internacional de Fotografia.
Curitiba: Fundação Cultural, 2000.
BENJAMIN, Walter. "A obra de arte na era de sua reprodutividade técnica", In: Magia e técnica,
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, vol. 1.
Chiarelli, T. Identidade/Não-identidade: A fotografia brasileira hoje. In: Arte internacional
brasileira. São Paulo: Lemos Editorial, 1999.
Costa, H. e R. Rodrigues. A fotografia moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte/Editora da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1995.
Monteiro, R. H. Descobertas múltiplas. A fotografia no Brasil (1824-1833). Campinas: Mercado
de Letras; São Paulo: Fapesp, 2001.
Rouillé, A. Da arte dos fotógrafos à fotografia dos artistas. In M. I. Turazzi (org.). Fotografia -
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, n.27,
1998.
MACHADO, Arlindo: A Ilusão Especular: Introdução à Fotografia; Brasiliense /Funarte, São Paulo,
1984.
NEWHALL, Beaumont: The History of Photography; The Museum of Modern Art, New York, 1982.
ROSEMBLUM, Naomi: A World History of Photography; Abeville Press, New York, 1984.
SCHARF, Aaron: Art and Photography; Penguin Books, Baltimore, 1974.
SZARKOWSKI, John: The Photographer's Eye; The Museum of Modern Art, New York, 1966.
Hellmeister, Tide. "Tide Hellmeister, inquieta colagem". Ed. INFOLIO. 2008.
PHAIDON PRESS (Autor). PHAIDON DESIGN CLASSICS - THREE VOLUME SET. Coleção:
DESIGN CLASSICS. Editora: PHAIDON PRESS. 2006



Bacharelado em Design – UFJF

Plano de Ensino

Disciplina: ART251 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE BACHARELADO EM DESIGN

Créditos : 4

Departamento : DEPTO DE ARTES /IAD

Ementa Ementa

Desenvolvimento de projeto individual de conclusão de curso nas habilitações de design de
produto, mídias digitais ou design gráfico. Discussão e orientação dos aspectos de
metodologia projetual e das técnicas de apresentação do projeto final de conclusão do curso de
bacharelado, considerando a elaboração do projeto, a formatação do memorial descritivo/
monografia e a apresentação final.

Conteúdo Conteúdo:

Metodologia projetual. Levantamento de dados. Análise de dados. Estabelecimento de
parâmetros de projeto. Geração de alternativas. Avaliação de alternativas. Detalhamento e
especificações.Elaboração, redação e apresentação de memorial descritivo/monografia.
Apresentação oral pública.

Bibliografia AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Dicionário visual de design gráfico. Porto Alegre: Bookman,
2009.
ASHBY, Michael F; JOHNSON, Kara. Materiais e design: arte e ciência da seleção de materiais
no design do produto. São Paulo: Campus, 2010.
BIERUT, Michael; POYNOR, Rick; HELLER, Steven; HELFAND, Jessica. Textos clássicos do
design gráfico. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
BURDECK, Benhard E. História, Teoria e prática do design de produtos. São Paulo: Edgard
Blücher, 2006.
COSTA, Joan. A imagem da marca. São Paulo: Rosari, 2008.
DREYFUSS, Henry. As medidas do homem e da mulher. Porto Alegre: Bookman, 2005.
FORTY, Adrian. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac&Naify,
2010.
HESKETT, John. Design. São Paulo: Ática, 2008.
LÖBACH, Bernd. Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São
Paulo: Edgard Blücher, 2001.
MEGGS, Philip B. História Do Design Gráfico. São Paulo: Cosac&Naify, 2009.
Michael Kroeger. Conversas com Paul Rand. São Paulo: Cosac&Naify, 2010. 
SAMARA Timothy. Elementos do Design: Guia de estilo Gráfico Porto Alegre: Bookman, 2010.
SAMARA, Timothy. Evolução do design da teoria à prática. Porto Alegre: Bookman, 2010.
SCHNEIDER, Beat. Design: uma introdução. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
SUDJIC, Deyan. A linguagem das coisas. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

Bibliografia
(continuação)

Bibliografia
complementar

Bibliografia complementar

Variável segundo indicação do professor/orientador e interesses de pesquisa dos alunos.
Referências para leitura, livros, catálogos de exposições e escritos de artistas e designers
serão constantemente renovados.
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