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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A disciplina de Design de Produto II 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 profissional.

— Desenvolver capacidades e competências no domínio da investigação na área do Design;
— Desenvolver conhecimentos relacionados com as estruturas e os materiais na construção e 

fabricação de produtos;
— Sensibilizar para a selecção e adequação dos diversos instrumentos e materiais no contexto 

da produção;
— Promover a capacidade de inferência na identificação de diferenças e semelhanças nos 

processos das distintas tecnologias;
— Sensibilizar para a selecção e adequação dos diversos instrumentos e materiais no contexto 

da produção;
— Promover a consciência crítica e interventiva nos domínios técnico e cultural.
— Promover o espírito de responsabilização, coordenação e colaboração.

The discipline of Product Design II covers content related to product development or product 
systems in which the practice of project is mainly associated with industrial systems and the per-
spective of the student’s academic career and their future professional intervention. 

— Develop skills and competencies in research in the field of design; 
— Develop knowledge related to structures and materials in the construction and manufactur-

ing; 
— Raising awareness of the selection and suitability of different instruments and materials in 

the context of production; 
— Promoting the capacity of inference on identifying similarities and differences in the pro-

cesses of different technologies; 
— Raising awareness of the selection and suitability of different instruments and materials in 

the context of production; 
— To promote critical awareness and intervening in the technical and cultural fields. 
— To promote the spirit of accountability, coordination and collaboration. 

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

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

1. A Análise da Empresa e do Produto Industrial:
— Análise da empresa ao nível histórico, tecnológico e social;
— Análise histórica da evolução da tipologia de produto produzida pela empresa;
— 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;
— A apresentação de um projecto de produto Industrial.

The central theme of the content of the discipline of Product Design II, is inscribed in the In-
dustrial Product area, continuing the discipline of Product Design I, focusing specifically in the 
context of traditional technologies and production material that will conduct the investigation and 
the design of this course. 

1. Analysis of Enterprise and Industrial Product: 
— Analysis of the company’s historic, technological and social level; 
— Historical analysis of the evolution of the type of product produced by the company; 
— 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; 
— The presentation of a draft Industrial product.)

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 teóri-
cas que introduzem e estruturam as diferentes fases do exercício. Os trabalhos de investigação a 
desenvolver serão propostos ao longo do semestre, acompanhados de um enunciado.

A avaliação do semestre regista-se em três fases:  a avaliação contínua — através do acompa-
nhamento individual ou em grupo do desenvolvimento do projecto, durante as aulas (20%),  avalia-
ção periódica (60%) efectuada no final de cada uma das fases do projecto, e que corresponde 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 eval-
uation (60%) made at the end of each phase of project, and which corresponds to the proposed 
periodic exercises, and the final evaluation (20%).
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