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EMENTA: 

Desenvolvimento de habilidades e de conhecimentos que possibilitem a compreensão 

filosófica ligada à mobilidade antrópica dentro de dois planos verticais - “o factual e o 

simbólico” – e compreender suas multifaces e desdobramentos no que diz respeitos aos 

planos transversais - “o social, o econômico e o ambiental” – para, com isso, permitir o 

desenvolvimento do espírito crítico e investigador voltado à prospecção de cenários futuros. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Analisar as bases conceituais e tecnológicas para que seja possível prospectar sobre a evolução 

e as respectivas tendências e desafios ligados à mobilidade de forma a construir um 

sustentáculo de argumentos estratégicos duráveis dentro de binômios como o 

individual/coletivo, o social/industrial e o artificial/natural, entre outros, em curto, médio e 

longo prazo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aprofundar os conhecimentos relativos à mobilidade; 

• Conhecer as principais tendências tecnológicas e estéticas; 

• Indagar sobre a evolução da mobilidade e prospectar sobre estratégias para o amanhã. 

 

CONTEÚDO: 

• A mobilidade humana e seus desdobramentos; 

• As tecnologias e processos de suporte à mobilidade; 

• A importância estratégica e simbólica dos produtos relacionados à mobilidade; 

• A mobilidade no paradoxo dos efeitos locais e dos resultados globais; 

• A prospecção estratégica voltada à mobilidade futura (curto, médio e longo prazo); 

• Estruturação e realização, em nível conceitual/teórico, de um estudo de casos. 

 

METODOLOGIA: 

Estimular a busca e interpretação sistemática da informação através de aulas expositivas com 

uso de diversos recursos de imagem/som e a realização de seminários com profissionais do 

setor, além de exercícios teóricos práticos voltados à definição e aplicação de conceitos 

relacionados à temática. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Análise do aprendizado em sala de aula através dos exercícios voltados à caracterização e 

concepção de conceitos/cenários relacionados à mobilidade. 
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