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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Compreender a dissociação — na actual sociedade — da concepção e mercantilização do 
produto na relação com a produção. 

Identificar contextos de produção para o mercado da actual sociedade: produto industrial, 
produto de nicho, auto-produção — o designer como marca.

Da fábrica com produto próprio à editora de design — compreender a diferenciação das 
estruturas mercantis com produção própria ou contratada/externa.

Identificar as novas possibilidades de auto-produção e auto-mercantilização através das 
tecnologias de manufactura digital e distribuição on-line.

Adquirir, no campo do contexto de uma editora/produtora, as noções de coerência e unidade na 
curadoria dos produtos e respectiva imagem corporativa.

Adquirir noções de desenvolvimento de comunicação de produto: as novas possibilidades dos 
media digitais e a imprensa convencional. Imprensa especializada e imprensa lifestyle.

Capacidade de distinguir Mercados de massa e os actuais mercados de nicho — a cauda longa 
(Chris Anderson, 2004).

Understanding the dissociation — in today’s society — of the design and commercialization of 
the product and its production.

Identify contexts of production for the market in modern society: industrial product, niche 
product, self-production — the designer as a brand.

Understanding the differentiation of commercial structures with own or contracted/external 
production.

Identify new possibilities for self-production through digital manufacturing technologies and 
on-line retail.

Acquire, in the field of formation of a firm, the consistency of the curatorial notions of products 
and their corporate image.

Communication product development concepts: the new possibilities of digital media and 
mainstream media. Specialized publications and lifestyle press.

Ability to distinguish mass markets and niche markets — the long tail theory (Chris Anderson, 
2004).

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Explanação das características do mercado, da produção e da comunicação na actual socieda-
de pós-industrial.

Estudo e investigação, por parte dos discentes, das estratégias de curadoria e imagem corpora-
tiva de reconhecidas marcas de design.

Concepção de um programa estratégico para a constituição de uma editora de design.

Explanation of the characteristics of the market, production and communication in today’s pos-
t-industrial society.

Study and research by students, about the curatorial strategies and corporate image of recog-
nized design brands.

Conception of a strategic program for the establishment of a design brand.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A metodologia de ensino é constituída por aulas expositivas, com auxílio de meios audiovisuais, 
e pela investigação por parte dos discentes, acompanhada pelo docente, versando a análise da 
imagem estratégica de variadas marcas de design. 

A conceptualização de um plano estratégico para a constituição de uma marca/editora de pro-
dutos de consumo global constituirá o principal elemento de avaliação da prestação do discente.

O acompanhamento pedagógico e didático será individualizado. A avaliação do semestre regis-
ta-se em três fases: contínua — através do acompanhamento na aula (20%), periódica — avalia-
ções correspondentes aos trabalhos de investigação propostos e testes escritos (60%) e ainda uma 
avaliação final (20%). 

Os trabalhos de investigação a desenvolver serão propostos ao longo do semestre, acompanha-
dos de um enunciado.

The teaching methodology consists of lectures, with the help of media, and the research by stu-
dents, accompanied by the teacher, dealing with the analysis of the strategic picture of the various 
design marks.

The conceptualisation of a strategic plan for the establishment of a brand/product design editor 
will be the main element of evaluation of the student.

The pedagogical and didactic monitoring will be individualized. The evaluation notes into three 
phases: continuous — by monitoring the classroom (20%), periodic — ratings corresponding to the 
proposed research and written tests (60%) and a final evaluation (20%). 

The research will be proposed to develop throughout the school year, accompanied by a statement.
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