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Estudo e aplicação dos materiais, dos processos produtivos e dos aspectos pertinentes ao
planejamento e gerenciamento da produção, promovendo estratégias para o

EMENTA

desenvolvimento de produtos sustentáveis.

OBJETIVO
GERAL
•

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Dar conhecimento teórico das técnicas e dos materiais empregados em projetos de
produtos, abordando 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, ampliando as competências na aplicação de projeto de produtos
sustentáveis.

- adquirir conhecimentos fundamentais de caracterização de materiais e processos aplicados
em projetos de moda e calçados;
- adquirir conceitos e terminologia específica de materiais e processos aplicados em projetos
de moda e calçados;
- identificar e caracterizar materiais e processos aplicados em projetos de moda e calçados,
processos tecnológicos, elementos de ligação e processos de acabamento de objetos artesanais
e industriais;
- familiarizar-se com as propriedades mais relevantes no processo de seleção de materiais e
processos aplicados em projetos de moda e calçados e suas tecnologias de produção;
- adquirir competências práticas na seleção de materiais e tecnologias e entender a sua relação
no processo de design;
- conhecer métodos técnico-produtivos específicos que estão associados na transferência de
um objeto mental para um objeto real;
- utilizar diferentes tecnologias de informação na pesquisa de elementos relevantes, saber
procurar, sistematizar e avaliar a pertinência da informação;
- desenvolver capacidades de análise crítica, de inovação e de idealização de novas soluções e
aplicá-las nos trabalhos das disciplinas de Prática Projetual e Projetos de Graduação;
- adquirir, pela simulação e experimentação com rigor, saberes técnicos;
- desenvolver capacidades de arguição e de fundamentação de pontos de vista;
- fundamentar a responsabilidade ecológica e sustentável;
- Compreender o problema projetual do design em diversos segmentos industriais e identificar
tecnologias que apresentam soluções para a produção segundo os princípios de tecnologia
sustentável.
- Desenvolver projetos economicamente viáveis a partir de peças de reuso ou reciclagem
derivadas na desmontagem, de acordo com o ciclo de vida dos produtos, prevendo critérios

ecológicos do início ao fim da sua vida útil.
- Desenvolver competências na aplicação das abordagens para projeto de produtos
sustentáveis;
- Conhecer a evolução das relações entre Design, consumo e as visões de sustentabilidade
ligadas ao Design;

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

Unidade 1 – Materiais e Processos empregados em calçados e têxteis
•
Têxteis
o
A fiação e a tecelagem
o
As fibras e suas características
o
Fibras naturais, sintéticas e mistas
o
O fio, formação do tecido
o
Conceitos de estamparia e modelação
•
Couro e pele
o
O couro e a pele - obtenção e processamento, o tingimento
o
A utilização e função como material de revestimentos
o
A industrialização em calçados e vestuários
o
Móveis em madeira com revestimentos
o
Objetos e produtos com uso do couro e da pele natural e sintética
o
Conceitos de impermeabilização de têxteis
•
Produtos em couro e têxteis
o
Calçados
o
Vestuário
Unidade 2 - Linha de produção de calçados e têxteis
•
Organograma
•
Linha de produção
•
Fluxo de produção
•
Desenvolvimento do produto
o
Linha de Produto
o
Engenharia do produto
o
Adequação do produto a produção
o
Sugestões de Croquis para Confecção
o
Especificação Técnica do Material
Unidade 3 – Novos processos e tecnologias
•
Introdução
•
Tecnologias de prototipagem: SLS, SLA, FDM, PLT, IJP
•
Ferramental Rápido
•
Sinterização
•
Usinagem química
•
Eletroerosão
•
Cortes especiais CNC: Laser, Jato de água, Plasma, Oxicorte
•
Método de Elementos Finitos aplicado no design de produtos
Unidade 4 – Análise do Ciclo de Vida & Ecodesign
•
Design e o fim do ciclo de vida dos produtos
•
Sustentabilidade e design para desmontagem
•
Eco-design e desenvolvimento sustentável
•
A redução do impacto ambiental da fabricação de produtos
Unidade 5 - Engenharia reversa dos produtos
•
A engenharia reversa como principal atividade dos departamentos de desenvolvimento
•
de produtos
•
Processo de reconstrução de um produto a partir de um modelo
•
A criação/recriação de produtos e melhoria do processo
Unidade 6 - Compras sustentáveis & grandes eventos: A avaliação do ciclo de vida
como ferramenta para decisões de consumo
•
Grandes eventos e os desafios socioambientais do planeta: Do esporte à música, a
contribuição dos espetáculos para o avanço da sustentabilidade
•
A força das leis e normas indutoras de compras sustentáveis
•
Instrumentos e critérios de escolha que orientam o gestor
•
Um novo olhar para a tomada de decisão
•
A visão de ciclo de vida na busca pelo melhor preço
•
Legados para um país megadiverso: Um caminho para a consolidação do consumo
sustentável

Articulação dos conteúdos através de exercícios de identificação/caracterização e exercícios
teórico-práticos. (análise/síntese);

PROCESSOS
METODOLÓGICOS

Exercícios de identificação/caracterização baseados em objetos referentes, de produção
artesanal ou industrial. A elaboração de raciocínio na determinação de “como foi feito”
(identificação/caracterização);
Sensibilização dos conteúdos do programa e aquisição de conhecimentos;
Sugestões de conteúdos, atividades pedagógicas e recursos que podem ser utilizados;
Alinhamento dos conteúdos para com as demandas das atividades prático-projetuais.

RECURSOS
DIDÁTICOS

PROCESSOS
AVALIATIVOS

Projeção áudio visual com projetor multimídia;
Visitas técnicas;

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
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