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EMENTA: 

Estudos prospectivos sobre o uso do design em situações futuras e suas diversas interações, 

não só em termos de uma constante redefinição do conceito inerente à atividade como 

também através da observação das prováveis direções tecnológicas, estéticas e estratégicas da 

mesma. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Aprofundar o conhecimento das tendências ligadas ao design para obtenção de fundamentos 

estratégicos visando a aplicação do mesmo, através da fusão de linguagens digitais, linguagens 

estéticas e tecnologias utilizadas pelas indústrias de manufatura de ponta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conhecer o estado da arte do design hoje; 

• Conhecer as principais tendências tecnológicas; 

• Conhecer as principais tendências estéticas; 

• Conhecer as possibilidades estratégicas oriundas do estudo prospectivo do design. 

 

CONTEÚDO: 

• Design ontem, hoje, amanhã; 

• Ferramentas estratégicas para a tomada de decisões para ações futuras em design; 

• Estudo de casos; 

• Exercícios prático-teóricos de aplicação. 

 

METODOLOGIA: 

Aulas expositivas, seminários com profissionais do setor e exercícios de aplicação. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Análise do aprendizado através de exercícios de aplicação sobre os conceitos desenvolvidos 

em sala de aula. 
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