
Design
Manual do curso



Informações
gerais



Nome: curso de Design, bacharelado
Código do currículo: 2130
Nível: curso superior de graduação 
Início: o curso de Design com habilitação em Design Gráfico teve seu 
início de funcionamento no semestre A de 2005
Reconhecimento: a Portaria nº 446 do Diário Oficial da União, de 1º de 
Novembro de 2011, reconhece no Ministério da Educação o Curso de 
Design, bacharelado, do Centro Universitário UNIVATES
Vagas: 60 vagas anuais
Carga horária: 2.880 horas 

INFORMAÇÕES GERAIS



Contexto
e justificativa
do curso



O projeto de design envolve a coordenação, integração e implementação 
de todos os fatores que formam o processo constitutivo de um produto ou 
comunicação visual, relativos à sua criação,  utilização, fruição, consumo e 
descarte, incluindo os meios de transformação da matéria-prima e envolvendo 
desta forma todo o ciclo de vida de um produto. O designer lida com um 
processo complexo em busca de soluções de comunicação, trabalhando com 
muitas variáveis e criando valor. Esta capacidade do designer em atuar com a 
complexidade o torna um profissional apto a trabalhar em um universo cada vez 
mais interdisciplinar, seja no campo profissional ou na esfera acadêmica.
“A grande importância do design reside, hoje, precisamente em sua capacidade 
de construir pontes e forjar relações num mundo cada vez mais esfacelado pela 
especialização e fragmentação de saberes” (CARDOSO, 2012, p. 234).

CONTEXTO E JUSTIFICATIVA DO CURSO



O Curso de Design da Univates visa à formação de profissionais 
inseridos nesse novo contexto, com conhecimento técnico aplicado 
e interdisciplinar, pensamento sistêmico e capacidade para dialogar 
com profissionais das mais diversas áreas de conhecimento.

CONTEXTO E JUSTIFICATIVA DO CURSO



Objetivos
do curso



Principal
Formar profissionais com sensibilidade artística, senso crítico, 
conhecimento técnico e repertório cultural, capazes de atuar 
como geradores de inovação na indústria, comércio e serviços, 
conscientes de sua atuação na sociedade e com a capacidade para 
empreender técnicas, métodos, processos e estratégias, com foco 
na interdisciplinaridade e no desenvolvimento regional, integrado e 
autossustentável. 

OBJETIVOS DO CURSO



Específicos
I - Contribuir para melhores condições no relacionamento das 
organizações do Vale do Taquari com o mundo globalizado;
II - Dar suporte ao exercício de reflexão e prática do Design, bem 
como difundir o seu entendimento e sua adoção pela sociedade;
III - Oferecer um curso de Design adequado às condições e à 
cultura local, o que implica  práticas pedagógicas e matriz curricular 
diferenciadas no meio acadêmico brasileiro;

OBJETIVOS DO CURSO



IV - Atender a demandas latentes do mercado regional, voltado 
principalmente à indústria alimentícia e ao setor moveleiro; 
V - Formar profissionais conscientes das implicações da atividade 
do design para a sociedade, relacionadas com a sustentabilidade, 
a acessibilidade e o desenvolvimento de produtos e materiais de 
comunicação adequados às diferentes condições e necessidades 
humanas.

OBJETIVOS DO CURSO



Perfil do egresso



O egresso do Curso de Design da Univates                                       
será um profissional capacitado a exercer:

 › a especificidade do eixo do Design, da Produção e do Mercado;
 › uma prática profissional crítica e transformadora com atuação 
interdisciplinar;

 › o raciocínio com visão ampla do mundo;
 › suas atividades com excelência profissional, centrado na inovação e 
na criatividade;

PERFIL DO EGRESSO



 › o pensar sua prática a partir da compreensão da sociedade e de 
princípios éticos;

 › a interação social, cultural e econômica com o Vale do Taquari;
 › respostas rápidas e eficazes às necessidades sociais, culturais e 
econômicas do Vale do Taquari;

 › a administração da interface entre organizações produtoras e 
organizações consumidoras dos serviços de Design.

PERFIL DO EGRESSO



Matriz curricular



CH – carga horária / PLE – proficiência em língua estrangeira 

85001
21301
21302
21303
21304
83024
21305

Leitura e Produção de Texto I
Imagem, Forma e Espaço
História da Arte I
Design, Cultura e Consumo
Proteção do Design e da Inovação
Ciências Exatas – Noções Elementares
Fundamentos do Desenho

60
60
60
30
30
60
60

-
-
-
-
-
-
-

21306
21307
21308
11303
11310
28124

Técnicas para Apresentação de Projetos
Cor e Superfície
História da Arte II
Teorias da Comunicação
Introdução à Linguagem Fotográfica
Desenho Técnico 

60
60
60
60
60
60

85001
-
21302
-
-
-

21309
21310
11304
21311
16204
21312

Introdução ao Projeto de Design
Teoria e História do Design
Processos de Significação
Materiais e Processos de Produção
Geometria Descritiva
Computação Gráfica I

60
60
60
60
60
60

21301-21307
-
-
83024
83024
-

1º

2º

3º

4º 21313
21314
21315
21316
21317
21318

Produção Gráfica
Tipografia
Experimentos em Design 
Modelagem e Prototipagem
Design Estratégico
Técnicas de Representação Gráfica

60
60
60
60
60
60

21307-21303
21308-21303
11303-21305
21311
21306-21303
21305-28124

21319
21320
21321
21322
21323
21324

Design de Identidade Visual 
Design para Meios Gráficos
Ecodesign
Biônica Aplicada ao Design
Ergonomia Aplicada ao Design
Computação Gráfica II

60
60
60
60
60
60

21309-21312
21309-21313-21312
21309-21311-21313
21316-21306 
21316-16204
16204-28124-21312

21325
21326
21327
21328
21329
21330

Eletiva I
Metodologia de Pesquisa em Design
Projeto Aplicado de Design
Design de Embalagem
Design para Meios Digitais
Design para Ambientes 

60
60
60
60
60
60

-
21306-21310
21313-21316-21309
21324-21323-21309
21309-83024-21312
21324-21323-21318

21331
21332

85005
85003
21333

Eletiva II
Trabalho de Conclusão de Curso I

Sociologia e Antropologia
Filosofia e Ética
Estágio Curricular Supervisionado

60
60

60
60
120

-
21326-21317-21327- 
21310-PLE-1.800h
-
-
1.560h

5º

6º

7º

8º 21334
48114
11320
85002

Trabalho de Conclusão de Curso II
Empreendedorismo
Estratégia e Segmentação de Mercado
Temas Contemporâneos

60
60
60
60

21332
-
-
-

21335 Atividades Complementares 120 -

Pré Req. Pré Req.

MATRIZ CURRICULAR



Contextos
de aprendizagem



Considerando as diretrizes nacionais e as especificidades regionais 
e inerentes às características da instituição de ensino, o egresso 
do Curso de Design da Univates será um profissional com sólidos 
conhecimentos na sua área de atuação com competências e 
habilidades direcionadas a sete contextos de aprendizado, que 
relacionamos a seguir:

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



I. Contexto histórico-cultural
Conhecimento histórico e visão prospectiva, com foco nos aspectos 
socioeconômicos e culturais, revelando consciência das implicações 
econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, estéticas e éticas 
da atividade do designer.

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



II. Contexto interdisciplinar
Entendimento das relações sociais, antropológicas, psicológicas, 
filosóficas, éticas e técnicas da formação do designer com os 
diversos enfoques e áreas da sua atuação profissional, centrado em 
uma formação de caráter interdisciplinar, com capacidade para atuar 
com profissionais de outras áreas no desenvolvimento de pesquisas 
e projetos. 

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



III. Contexto aplicado
Domínio de linguagem própria, conceitos, materiais, processos, 
instrumentos e teorias fundamentais do design, métodos para 
desenvolvimento e produção, com foco em uma abordagem 
sistêmica, integrada e criativa do projeto, considerando todas 
as etapas do seu desenvolvimento, aspectos da produtividade 
sustentável e condições de acessibilidade. 

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



IV. Contexto comunicacional
Compreensão das teorias da comunicação, processos de 
significação, linguagem e argumentatividade, demonstrando 
domínio da expressão textual e verbal, de forma aplicada aos 
projetos técnicos e acadêmicos da área, nos contextos conceitual, 
documental e de comunicação dos resultados. 

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



V. Contexto estratégico
Conhecimento do setor produtivo, gestão, produção, segmentação 
de mercado, legislação, código de ética profissional e estratégias de 
diferenciação nos negócios por meio do design. 

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



VI. Contexto técnico-instrumental 
Domínio de técnicas, ferramentas e tecnologias do setor produtivo 
do design, bem como dos processos de criação inerentes aos 
projetos, com foco na capacidade criativa para propor soluções 
inovadoras, aplicadas aos mais diversos setores da indústria, 
comércio e serviços. 

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



VII. Contexto prático-projetual
Domínio das diferentes etapas de desenvolvimento do design, 
com a capacidade de definir objetivos, empreender técnicas de 
coleta e tratamento de dados, gerar alternativas e sua posterior 
avaliação, configurar soluções e comunicar os resultados, a partir da 
combinação dos diversos contextos de aprendizado, com foco na 
inovação e nos aspectos conceituais e experimentais dos projetos. 

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM



Fluxograma



FLUXOGRAMA



Proficiências



O estudante de Design do Centro Universitário UNIVATES deve ser 
necessariamente uma pessoa capaz de se relacionar com o mundo. 
Para tanto o aluno deverá mostrar conhecimento para proficiência 
em uma Língua Estrangeira – inglês ou espanhol. Os exames de 
proficiência não computam créditos e serão abertos semestralmente. 
A obtenção de aprovação em cada área mencionadas constituem 
pré-requisitos para a evolução do aluno na matriz curricular.

PROFICIÊNCIAS



Estágio curricular
supervisionado



Para a colação de grau no Curso de Design, bacharelado, o aluno 
deve realizar o estágio supervisionado, totalizando 120 horas, sob 
orientação docente específica, a partir do sétimo semestre.

O estágio curricular supervisionado constitui-se em atividade prática 
que pode ser realizada em empresas, organizações e entidades 
sem fins lucrativos, inclusive laboratórios e setores da Univates, 
possibilitando ao aluno a aplicação dos conteúdos desenvolvidos 
na área do Design, objetivando a resolução de um problema de 
sistemas de informação visual, estética cultural e tecnológica.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO



Atividades
complementares



É requisito para a colação de grau como bacharel em Design a 
comprovação de 120 horas de atividades complementares, seguindo 
as normas gerais previstas na regulamentação da Univates e 
legislação educacional. As atividades complementares devem ser 
desenvolvidas em quatro categorias: ensino, pesquisa, extensão e 
atividades profissionais. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Categoria Ensino

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Categoria Profissional

Categoria Pesquisa

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Categoria Extensão

ATIVIDADES COMPLEMENTARES



Trabalho de
Conclusão
de Curso (TCC)



O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivos a 
consolidação e integração dos conhecimentos construídos ao longo 
do curso. Constitui-se de uma monografia, desenvolvida ao longo 
das disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e de Trabalho 
de Conclusão de Curso II (TCC I e TCC II).

O curso de Design apresenta algumas linhas gerais para projetos 
de pesquisa, vinculadas ao Projeto de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da Univates, como sugestão de linhas prioritárias para o 
desenvolvimento do TCC:

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)



I. Design de Embalagem
Estudo do desenvolvimento e utilização de tecnologias e 
metodologias aplicadas a embalagens, projetos visuais e de 
estruturação (montagem), pesquisa de tendências, recursos, 
materiais e processos, marcas e patentes.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)



II. Design e Sustentabilidade
Estudo das interações entre o design, sociedade e natureza, 
desenvolvimento humano, implicações sobre a sustentabilidade e 
utilização consciente de recursos.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)



III. Design para Ambientes
Estudo das interações entre design, ambiente e espaço urbano, 
englobando aspectos da sinalização e do mobiliário utilitário, efeitos 
da poluição visual e da ocupação humana.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)



IV. Gestão de marcas e Design Estratégico
Estudo da gestão de marcas no contexto contemporâneo, identidade 
visual e gerenciamento de imagem organizacional, considerando 
aspectos da produção colaborativa, das apropriações, do direito 
autoral e da propriedade intelectual. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)



Laboratórios
e salas especiais



 › Ateliers Multiuso
 › Laboratórios de Informática
 › Laboratório de Luparia
 › Ateliers de Desenho e Projeto
 › Laboratório de Computação Gráfica (Mac)
 › Laboratório de Computação Gráfica (Windows)
 › Laboratório de Conforto Ambiental
 › Laboratório de Desenvolvimento de Produto
 › Laboratório de Design

LABORATÓRIOS E SALAS ESPECIAIS



 › Laboratório de Usinagem CNC
 › Laboratório de Imagem e Forma
 › Maquetaria
 › AECOM - Agência Experimental de Comunicação
 › Estúdio de Rádio
 › Estúdio de TV/Laboratório de Edição e Captação de Imagens
 › Estúdio Fotográfico

+ info. em: univates.br/graduacao/design

LABORATÓRIOS E SALAS ESPECIAIS



Núcleo 
de Design



 › Lab. de Design (101/11)
 › Lab. de Imagem e Forma (11/12)
 › Lab. de Computação Gráfica (102/11)
 › Espaço multiuso (corredor / hall 11)

Funcionário técnico: Lucas Hamerski 
Estagiária: Morgana Johann

NÚCLEO DE DESIGN



Onde buscar
mais informações?



Coordenação do Curso
Sala 211/11 . Ramal 5581 . rbrod@univates.br

Secretaria do Centro
Sala 226/7 . Ramal 5545 . cchj@univates.br

Site do Curso
univates.br/graduacao/design

Facebook
facebook.com/design.univates

+ INFORMAÇÕES



Twitter
twitter.com/designunivates
twitter.com/design_univates

Núcleo de Design
(Lab. de Design e Lab. de Imagem e Forma)
nucleodesign@univates.br
designunivates.blosgpot.com

Diretório Acadêmico
dadesign@univates.br

+ INFORMAÇÕES





Informações resumidas do PPC conforme resolução Resolução 151/Reitoria/Univates
Lajeado, 13 de março de 2013


