8o

DISCIPLINA

PROJETO DE GRADUAÇAO

1° SEMESTRE [ ]

PROFESSOR

MARCOS BREDER / ANA LUIZA CERQUEIRA

2° SEMESTRE [X]

CURSO

DESIGN DE PRODUTOS

ANO

CARGA HORÁRIA

128h

N° DE VAGAS

CLASSIFICAÇÃO

[X] OBRIGATÓRIA

[ ] OPTATIVA

PERÍODO

2017

40

EMENTA

Desenvolvimento de Projeto final de curso, com tema livre, sob
orientação de um professor e submetido a avaliação de banca de
professores para aprovação final.

OBJETIVO
GERAL

Promover a avaliação da capacidade e competência do aluno para a
reflexão sobre o design ou para a solução de problemas de projeto
levando em consideração todos os aspectos que envolvem o
problema, sejam aqueles inerentes ao projeto bem como aqueles de
ordem subjetiva.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Favorecer o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso nas
seguintes modalidades:· Monografia;· Projeto de Produto de
caráter comercial;· Projeto de Produto de caráter experimental.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTIC
O

· Acompanhar o desenvolvimento do aluno e do projeto;·
Encaminhar à coordenação da disciplina: a) a ficha “Controle de
Frequência”, mensalmente; b) as fichas das avaliações, após cada
avaliação; c) a “Ata da banca de apresentação”, após a terceira
avaliação;· Participar intensa e ativamente do processo de
planejamento e desenvolvimento do projeto. Caberá ao orientador
definir com o aluno a metodologia de trabalho, os métodos, as
etapas a serem cumpridas e ferramentas a serem utilizadas;·
Incentivar e cobrar do aluno, no caso de projetos comerciais ou
experimentais, a utilização de suportes de representação
bidimensional (desenhos) e tridimensional (modelos) ao longo do
desenvolvimento do projeto;· Incentivar e cobrar do aluno, no caso
de projetos monográficos, a adoção das normas corretas de
apresentação do trabalho;· Liberar ou não o aluno para a
apresentação final (terceira avaliação), conforme formulário
próprio;· Solicitar à coordenação do curso, caso necessário,
certificado para formalizar a participação, no projeto, de consultores
técnicos externos.

PROCESSOS
METODOLÓGIC
OS

RECURSOS
DIDÁTICOS

Acompanhamento
presencial
entre
orientadores
e
alunos,
prescrevendo ao aluno as etapas para o desenvolvimento do produto
e/ou monografia.

Recursos de áudio visual de acordo com as necessidades do
professor. Aulas presenciais entre orientador e aluno.

PROCESSOS
AVALIATIVOS

1a Avaliação – Banca de qualificação – 30 pontos
2a Avaliação – Professor Orientador – 30 pontos
3a Avaliação – Banca final – 40 pontos
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