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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A UC SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO constitui-se como espaço de abertura à reflexão sobre 
temas fulcrais e atuais do design, sendo estes propostos a partir da perspetiva individual de dife-
rentes investigadores. A variedade das abordagens é valorizada e tem como objetivo permitir ao 
estudante identificar referências temáticas e metodológicas úteis à definição da investigação indi-
vidual a propor no âmbito da dissertação de mestrado, bem como o suporte metodológico para a 
sua elaboração. Pretende-se que o estudante adquira: 

a) conhecimentos sobre modelos de investigação no território do design, confrontando as es-
pecificidades dos diferentes ramos de especialização; 

b) competências ao nível da descrição, da interpretação, e da análise crítica dos diversos con-
teúdos apresentados pelos oradores; 

c) capacidade de organizar, sistematizar e comunicar esses conteúdos de acordo com as me-
todologias da investigação científica e da elaboração de um Relatório Científico.

The UC ORIENTATION SEMINAR is constituted as an open space to reflect on key current de-
sign issues, which are proposed from the individual perspective of different researchers. The varie-
ty of approaches is valued and aims to enable the student to identify thematic and methodological 
references useful for the definition of the individual research to propose within the master’s thesis 
and the methodological support for its preparation. It is intended that students acquire:

a) knowledge of research models applied to design territory, comparing the specificities of the 
different branches of specialization;

b) skills in the description, interpretation, and critical analysis about the content presented by 
the speakers ;

c) ability to organize , systematize and communicate these contents in accordance with the 
methodologies of scientific research and the development of a scientific report.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Constituem-se como conteúdos programáticos os temas no âmbito do Design que são apresen-
tados por um painel de oradores, cuja seleção e abordagem metodológica reflete a sua experiência 
como Investigadores e Designers e os objetivos desta UC:

1. Estratégias de Desenho no Projeto de Design
2. Thinking on Design
3. Do Local para o Global — Identidade Cultural e Produtos Locais para o Mercado Global
4. Museografia e Design
5. A finalidade do Projeto: as razões de projetar
6. Conceitos e Práticas do Mobiliário Urbano
7. A Natureza Orgânica do Design
8. O Equipamento Urbano na perspetiva do Projeto
9. A Cultura do Design e a construção de significado
10. Design e Segurança — a aceção “security”
11. Dissertações em Design de Equipamento e outras áreas afins
12. Design Thinking — Inovação pelo Design
13. Contributos da Geometria para a Investigação em Design
14. Estratégias de desenvolvimento de produto através da Prototipagem
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Syllabus are presented by a panel of speakers within the field of design research, whose selec-
tion and methodological approach reflects their experience as researchers and designers, as well 
as the objectives of this course; subjects are:

1. Drawing Strategies in Design Project
2. Thinking on Design
3. From Local to Global — Cultural Identity and Local Products for the Global Market
4. Design and Museography
5. The purpose of the project: the reasons to project
6.  Concepts and Practices of Urban Furniture
7.  The Organic Nature of Design
8.  Urban equipment in design perspective
9.  The Culture of Design and the construction of meaning
10.  Design and Security — meaning “security “
11.  Dissertations in Design and other related areas
12.  Design Thinking — Innovation by Design
13.  Contributions of Geometry for Design Research 
14.  Product Development strategies through Prototyping

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A UC está organizada em 14 Seminários, os quais são lecionados por um elenco de 14 professo-
res/investigadores . Com base nos conhecimentos adquiridos nas diferentes sessões, os estudan-
tes selecionam três seminários em função do seu ramo de especialização, preferências temáticas 
e abordagem metodológica, e elaboram um Relatório Científico que resume o conteúdo de cada 
sessão e relaciona as matérias das três sessões com o campo de investigação do estudante, justi-
ficando as razões da escolha e articulando as respetivas conclusões.

A avaliação da UC é realizada com base na classificação do Relatório Científico, sendo a nota 
final a média das classificações atribuídas por um júri formado pelos oradores das sessões relata-
das e pela responsável da UC.

The UC is organized into 14 seminars, which are taught by 14 different teachers/researchers. 
Based on knowledge acquired in the different sessions, students select three seminars according 
to their field of specialization, thematic preferences and methodological approach, and prepare a 
scientific report summarizing the contents of each session where they also list the connections be-
tween the materials of three sessions and the field research of each student, explaining the reasons 
for the selection and articulating the respective conclusions.

The evaluation of UC is performed based on the classification of the Scientific Report, the final 
score being the average of the marks awarded by a jury formed by the speakers of the reported 
sessions and by the head of the UC.
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