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Estudo e aplicação dos materiais, dos processos produtivos e dos aspectos pertinentes ao
planejamento e gerenciamento da produção.

Oferecer conhecimento teórico das técnicas e dos materiais empregados em projetos de produtos, operações e as
suas possibilidades a partir da ótica da sustentabilidade ambiental. Abordar estudos de caso de produtos já existentes,
em diferentes categorias e tipologias de consumo, com a finalidade de fundamentar a análise, seleção e aplicação em
projetos de design. Capacitar o aluno na consecução das etapas de seleção e aplicação de materiais e processos de
fabricação, fundamentando a geração de alternativas de projetos, demandadas nas disciplinas de Prática Projetual e
no Projeto de Graduação.
- Promover discussões sobre o conceito de jóia e o problema projetual na joalheria, com destaque para a identidade
do território de Minas Gerais no setor joalheiro;
- Apresentar materiais e processos aplicados em projetos de joalheria, processos tecnológicos, elementos de ligação e
processos de acabamento de objetos artesanais e industriais em gemas e jóias;
- Apresentar propriedades mais relevantes no processo de seleção de materiais e processos aplicados em projetos de
joalheria e suas tecnologias de produção;
- Promover análise crítica, de inovação e de idealização de novas soluções em joalheria.
- Apresentar as propriedades e características dos materiais cerâmicos e suas possíveis aplicações no design de
produtos;
- Promover o conhecimento no aluno acerca dos processos produtivos utilizados nos materiais cerâmicos gerando
possibilidades de aplicação nos projetos de design;
- Contextualizar por meio de aulas expositivas os principais designers e empresas que se utilizam da cerâmica como
material de escolha para desenvolvimento de produtos na área do design.

Unidade 1 – Materiais preciosos: gemas e joias
• Técnicas e tecnologia de Ourivesaria: Principais metais e ligas utilizados na fabricação de jóias; processos de
fabricação: equipamentos, ligas, laminação, trefilação, repuxo/cinzelamento, granulação, filigrana, esmaltação,
cravação, fundição, por cera perdida, estamparia, eletroformação, galvanoplastia, acabamentos.
• Gemas e Lapidação: propriedades gemológicas relevantes para a lapidação, processos e modelos de lapidação.
• Design de Jóias: propostas conceituais de joalheria, técnicas de apresentação de projeto.
Unidade 2 – Tecnologias dos materiais cerâmicos e vítreos
-Introdução aos materiais cerâmicos
-Tipos e aplicações das cerâmicas: vidros, vidrocerâmicas, produtos à base de argilas brancas, porcelana, grês, louça
faiança, produtos à base de argilas vermelhas, refratários, abrasivos, cimentos, cerâmicas avançadas
fabricação e processamento de cerâmicas, vidros e das vidrocerâmicas, fabricação e processamento dos produtos à
base de argila, Prensagem do pó, Fundição em fita
-Aplicações e projetos

PROCESSOS
METODOLÓGICOS

Aulas expositivas, alternadas com exercícios e projetos orientados. As aulas serão ministradas sob a forma de
módulos que ficarão sob a responsabilidade de diferentes professores, conforme sua expertise. De caráter
multidisciplinar, o grupo é formado por um conjunto de pesquisadores e professores envolvidos em atividade de
ensino, pesquisa e extensão.

RECURSOS
DIDÁTICOS

PROCESSOS
AVALIATIVOS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Textos previamente colocados a disposição para cópia ou acesso digital; projetor multimídia, vídeos, computador.

O processo avaliativo se dá a partir de exercícios projetuais e/ou trabalhos de pesquisa e/ou provas, a critério do
professor.
Distribuição dos pontos:
1º Nota = 30 pontos
2º Nota = 30 pontos
3ª Nota = 40 pontos
No caso de trabalhos de pesquisa e exercícios projetuais, a avaliação segue os seguintes critérios, podendo, neste
caso, a nota ser atribuída à avaliação Projetual concomitante com trabalho de disciplina de Prática Projetual, a saber:
Pesquisa*= 10 pontos * A ser avaliada através da quantidade e qualidade das fontes consultadas.
Qualidade do conteúdo, adequação aos temas propostos e conclusões = 10 pontos
Qualidade da Apresentação = 10 pontos
Valor total = 100 pontos
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