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EMENTA: 

Relações entre design e materiais. Princípios de avaliação, seleção e aplicação de materiais em 

projetos de design. Aspectos fisiológicos e perceptivos dos materiais. Aspectos estéticos, 

práticos e simbólicos dos materiais. A linguagem dos materiais. Experiência dos materiais.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Compreender a importância e o potencial dos materiais empregados nos produtos e 

ambientes contemporâneos. Ampliar a capacidade de avaliar, criticar, selecionar e aplicar os 

materiais em projetos práticos de design. O foco principal é conhecer a teoria relacionada ao 

tema e as possibilidades de explorar os materiais para apoiar a construção de novas linguagens 

do design. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Explorar novas possibilidades de uso dos materiais em projetos; 

• Desenvolver a capacidade reflexiva e crítica do uso dos materiais no design; 

• Desenvolver a capacidade de analisar os materiais em seus aspectos de linguagem; 

• Explorar novas possibilidades de experiência material-usuário. 

 

CONTEÚDO: 

Unidade1 – Design e material  

Influências do design. Ciência e tecnologia. Novos materiais e novos produtos. Evolução dos 

materiais. Materiais e sociedade. Seleção de materiais: informações necessárias, fontes de 

informações, métodos de seleção. Materiotecas. 

 

Unidade 2 – Material e linguagem 

O material na ótica dos designers. Estilos e materiais. Perfil dos materiais. Aspectos objetivos e 

subjetivos. Elementos estéticos dos materiais. Elementos práticos dos materiais. Elementos 

simbólicos. 

Unidade 3: Percepção e interação dos materiais 

Ciência da percepção, cognição e emoções. Aspectos multisensoriais. Design centrado no 

usuário. Interação: contexto ambiental e material. Contexto do usuário-superfície. Ciclo de 

interações do usuário. 

Unidade 4 - Técnicas de pesquisas subjetivas  

Métodos de avaliação qualitativa e quantitativa para pesquisa com usuários na interação com 

materiais. Métodos de avaliação estética, semântica e emocional de materiais e produtos.  

 

METODOLOGIA: 

• Aulas teóricas e expositivas; Seminários e workshops; Grupos de estudos e interpretação 

de textos. Elaboração de textos para produção de artigos. 



• Aulas expositivas orientadas por temas-chaves, seguidas de análise de textos e debate 

acerca da abordagem temática ora tratada, utilizando-se para tanto de recursos de mídia 

para sua realização. 

• Convergir no discurso de sala de aula exemplos práticos e pesquisas aplicadas que possam 

estabelecer relação conteúdo-aplicação de maneira a incitar o aluno à análise, reflexão e 

proposição de idéias concernentes ao design e pesquisa. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação do processo da produção do conhecimento dos doutorandos nos seguintes aspectos: 

participação nas discussões comuns da disciplina, capacidade de reflexão e crítica, capacidade 

de relacionar os aspectos do conteúdo com pesquisas, qualidade dos trabalhos apresentados 

durante o curso, a qualidade dos artigos apresentados. Se valorizará a publicação de textos em 

periódicos. 
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