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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A disciplina de Design de Produto I aborda conteúdos relacionados com o desenvolvimento de 
produtos ou sistemas de produtos em que a prática do projecto é associada sobretudo a sistemas 
industriais e na perspectiva do percurso académico do aluno e da sua futura intervenção profis-
sional. A simulação da prática de “atelier” e a relação com o tecido industrial, são aqui utilizadas 
como meio a aquisição e sistematização de conhecimentos, posteriormente vocacionadas para a 
utilização de conceitos nas diversas áreas, pretendendo fornecer os instrumentos teóricos e práti-
cos da cultura de projecto de design.

— Desenvolver capacidades e competências no domínio da investigação na área do Design;
— Desenvolver capacidades e competências no domínio dos processos e das tecnologias na 

fabricação de produtos;
— Desenvolver sensibilidades no entendimento das relações produtivas, funcionais e ergonó-

micas inscritas, quer no processo de fabricação, quer no de utilização dos objectos;
— Estimular o sentido crítico no contexto do projecto e da produção material;
— Promover uma altitude ecológica na racionalização dos recursos materiais e tecnológicos.

The discipline of product design I approaches contents related to the product development of 
products or systems in which the practice of project is mainly associated with industrial systems 
and the perspective of the student’s academic career and their future professional intervention. The 
simulation of the practice of “atelier” and the relationship with the industrial fabric, are used here as 
a means to acquisition and systematization of knowledge, then aimed for the use of concepts in dif-
ferent areas, intending to provide the theoretical and practical tools of design culture design. 

— Develop skills and competencies in research in the field of design; 
— Develop skills and expertise in processes and technologies in product manufacturing; 
— Developing sensitivity in the understanding of production, ergonomic and functional rela-

tionships entered either in the manufacturing process or in the use of objects.;
— Encourage critical sense in the context of design and materials production;
— Promote an altitude ecological rationalization of materials and technological resources.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

O tema central dos conteúdos da disciplina de Design de Produto I, inscreve— se na área do 
Produto Industrial, especificamente no âmbito das tecnologias e produção tradicionais, matéria 
que irá conduzir a investigação e o projecto desta unidade curricular.

Na prática utilizam — se modos progressivos de aproximação aos conhecimentos desenvolvi-
dos através de trabalhos a executar, solidificando essa prática com a informação teórica e pesquisa 
necessária.

1. A Análise da Empresa e do Produto Industrial:
—  Análise da empresa ao nível histórico, tecnológico e social;
—  Análise das principais empresas e das tendências na área em que o produto se inscreve;
—  Análise das problemáticas ambientais na empresa, nomeadamente no que diz respeito à 

sustentabilidade.
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2. O Projecto de Produto Industrial:
—  Desenvolvimento do projecto pela investigação e respectivas tecnologias;
—  As tecnologias ao serviço do produto industrial;
—  As práticas ecológicas e de sustentabilidade no projecto de produto industrial.

The central theme of the content of the discipline of Product Design I, inscribed in the Industrial 
Product area, specifically in the field of technology and traditional production, a matter which will 
conduct research and draft this course. 

In practice modes progressive approach to knowledge developed through work to be perfor-
med are used, solidifying this practice with theoretical information and research required. 

1.  Analysis of Enterprise and Industrial Product: 
— Analysis of the company’s historic, technological and social level; 
— Analysis of key enterprises and trends in the area where the product falls; 
— Analysis of environmental issues in the company, particularly with regard to sustainability. 

2. The Draft Industrial Product: 
— Development of the project by the respective research and technology; 
— The technologies for industrial products; 
— The ecological and sustainability practices in industrial product design.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O programa da disciplina assenta no desenvolvimento de projectos estruturados por fases, que 
correspondem a diferentes momentos metodológicos, que abrangem desde a investigação teórica 
à concepção, calendarizadas no tempo.

O trabalho desenvolvido pelo mestrando prevê a sua inserção numa equipa de projecto, sendo 
solicitado a produzir trabalho individual e em grupo que contribuirá para o desenvolvimento do 
projecto. O acompanhamento pedagógico e didáctico é individualizado, prevendo— se aulas teó-
ricas que introduzem e estruturam as diferentes fases do exercício.

A avaliação do semestre regista— se em três fases:  a avaliação contínua — através do acom-
pa— nhamento individual ou em grupo do desenvolvimento do projecto, durante as aulas (20%),  
avaliação periódica (60%) — efectuada no final de cada uma das fases do projecto, e que cor— 
responde aos exercícios periódicos propostos e ainda uma avaliação final (20%).

The course program based on the development of structured projects in stages, which correspond 
to different methodological times, ranging from basic research to the design, the scheduled time. 

The work done by graduate student provides their inclusion in a project team, being asked to 
produce individual and group work to help develop the project. The educational and teaching is 
individualized monitoring, foreseeing lectures that introduce and structure the different phases of 
the exercise. 

The evaluation of the semester notes into three phases: the continuous assessment — through 
individual or group counseling of project development, during lessons (20%), the periodic evalua-
tion (60%) made at the end of each phase of project, and which corresponds to the proposed pe-
riodic exercises, and the final evaluation (20%).
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