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2016 
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Período 
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45 h

Natureza 
Pós-graduação 
Stricto Sensu 

Optativa 

O que o design pode fazer pela sustentabilidade: revisão crítica e analítica do design em suas 
relações com outras áreas de conhecimento e em sua dimensão social e ambiental. 
do mundo da pandemia e pós
promotor da dignidade humana. Análise e discussão de artigos e textos dos principais pensadores 
do design relacionado à sustentabilidade. O conceito de Design e suas implicações e 
desdobramentos nas representações midiáticas contemporân

- Refletir e discutir sobre o sentido do design, 
pandemia e pós-pandemia ; 
- Realizar um levantamento bibliográfico sobre sustentabilidade dentro das diversas categorias do 
Design; 
- Provocar o questionamento da cultura material na contemporaneidade: modelo econômico voltado 
para a produção massiva de bens de consumo descartáveis, à custa de recursos não
geração de resíduos e poluição.
- Investigar as situações nas quais o design contribui para mitig
catástrofes e das diversas vulnerabilidades humanas e ambientais.
- Apresentar proposta de realização do 2º SIAUS, em julho de 2021, com intensificação das ações 
de internacionalização; 
- Contribuir para a estruturação teórica e metodológica da pesquisa em Artes, Urbanidades e 
Sustentabilidade. 

Tudo depende do Design! 
Teoria e crítica do Design 
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Carga Horária 

Teórica 
45 h 

Prática 
15 h 

Total 
60 horas 

Grau Acadêmico 
Mestrado 

Pré-requisito 
Não tem 

EMENTA 

O que o design pode fazer pela sustentabilidade: revisão crítica e analítica do design em suas 
relações com outras áreas de conhecimento e em sua dimensão social e ambiental. 

pós-pandemia. O Design como veículo para a redução de danos e 
promotor da dignidade humana. Análise e discussão de artigos e textos dos principais pensadores 
do design relacionado à sustentabilidade. O conceito de Design e suas implicações e 
desdobramentos nas representações midiáticas contemporâneas. Análise crítica do Design.

OBJETIVOS 

Refletir e discutir sobre o sentido do design, suas possibilidades e seus desafios no mundo da 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre sustentabilidade dentro das diversas categorias do 

a cultura material na contemporaneidade: modelo econômico voltado 
para a produção massiva de bens de consumo descartáveis, à custa de recursos não
geração de resíduos e poluição. 

Investigar as situações nas quais o design contribui para mitigar os efeitos da pobreza, das 
catástrofes e das diversas vulnerabilidades humanas e ambientais. 

Apresentar proposta de realização do 2º SIAUS, em julho de 2021, com intensificação das ações 

Contribuir para a estruturação teórica e metodológica da pesquisa em Artes, Urbanidades e 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Código CONTAC: 
 

Co-requisito 
Não tem 

O que o design pode fazer pela sustentabilidade: revisão crítica e analítica do design em suas 
relações com outras áreas de conhecimento e em sua dimensão social e ambiental. O design social 

redução de danos e 
promotor da dignidade humana. Análise e discussão de artigos e textos dos principais pensadores 
do design relacionado à sustentabilidade. O conceito de Design e suas implicações e 

eas. Análise crítica do Design. 

suas possibilidades e seus desafios no mundo da 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre sustentabilidade dentro das diversas categorias do 

a cultura material na contemporaneidade: modelo econômico voltado 
para a produção massiva de bens de consumo descartáveis, à custa de recursos não-renováveis, 

ar os efeitos da pobreza, das 

Apresentar proposta de realização do 2º SIAUS, em julho de 2021, com intensificação das ações 

Contribuir para a estruturação teórica e metodológica da pesquisa em Artes, Urbanidades e 



O design social e os dilemas da sociedade na pandemia e na pós-pandemia 
Consumo, descarte e resíduos. 
Design para o mundo real 
Design e Ética 
Sustentabilidade nas categorias do design. 

 FORMAS DE AVALIAÇÃO 

- Avaliação contínua - Seminários, resenhas, pesquisas, etc - 40% 
- Desenvolvimento de produto - 60%  

CRONOGRAMA 

1) 26/01- Síncrono: 
Abertura (Boaventura) 
Leitura e atividade em sala (Grupos ) 

 
2) 02/02- Síncrono: 

Design (“Sobre a palavra design” Tudo depende do design?) 
Design / Semiótica/ Linguagem  
 

3) 09/02- Síncrono: 
Haiakawa  / Krenak / Orientações dos grupos para 1º produto 
Texto para leitura assíncrona 
Diálogos de internacionalização: debates transculturais 
 

4) 16/02 - Assíncrono: 
Instruções no Portal Didático/ Atendimento online 
 

5) 23/02 - Síncrono: 
Apresentações do 1º produto 
SIAUS - Divisão de Grupos (temáticas afins)  
Diálogos de internacionalização: Por uma outra globalização (Miltons Santos) 
 

6) 02/03 - Síncrono: 
‘Seminário’ de leituras e referências ( formatos variados ) 
Diálogos de internacionalização: debates transculturais 
 

7) 09/03 - Síncrono: 
SIAUS (Novas configurações sociais) 
 

8) 16/03 - Assíncrono: 
Filme Baraka debatido pelo grupo com uma reação 
 

9) 23/03 - Síncrono: 
Debate sobre o filme, materiais de apoio  / Devolutiva do SIAUS 
Diálogos de internacionalização: debates transculturais 
 

10) 30/03 - Síncrono: 
SIAUS: atividade relacionada 
 

11) 06/04 - Síncrono: 
SIAUS: atividade relacionada  

 
12) 13/04 - Síncrono: 
Galeria de produtos 
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