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PROJETO IV 
PROJECT IV 

 
 

 

Área científica 
Scientific domain 

Design de Equipamento 
Product & Interior Design 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor  

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(T 126 + OT 63 horas) 
(T 126 + OT 63 horas) 

ECTS (12 ECTS) 

Nível 
Level 

III* 

 

 
*Esta unidade curricular é de Nível III. Deverá ser frequentada preferencialmente no fim do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência elevados. 
 
*This is a Level III unit. It should preferably be attended at the end of one's academic course as it is a subject with a 
high degree of complexity and requirement. 

 
 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 

 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

(Max. 1000 caracteres, incluindo espaços) 
Nesta UC serão desenvolvidas competências para: 
- Desenvolver projectos de Design de Equipamento de maior complexidade, que vi-
sam a resolução de problemas e necessidades mais abrangentes e mais diversas, 
observando o utilizador e as suas características na sua integridade e nas diferentes 
vertentes, incluindo as físicas, psicológicas, culturais e sociais; 
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- Desenvolver projectos de equipamentos, sistemas e produtos conciliando as suas 
diversas componentes e condicionantes tecnológicas, sociais e económicas, e em to-
das as fases do seu ciclo de vida; 
- Dominar os processos metodológicos e os demais instrumentos teóricos e práticos 
da cultura do projecto, bem como o uso das técnicas de representação e comunica-
ção; 
- Ter capacidade de trabalhar em equipa, gerir e coordenar um projecto, de pesquisar 
e de aplicar os conhecimentos técnicos e tecnológicos dos materiais e dos processos 
de produção; 
 
Within this course skills will evolve: 
- To develop Design projects of greater complexity, focusing on solving broader and 
more diverse problems and needs, observing the user and his characteristics in his 
integrity and in various dimensions, including physical, psychological, cultural and so-
cial ones; 
- To develop projects of equipments, systems and products combining its various com-
ponents and technological, social and economic conditions, and in all of its life cycle 
phases; 
- To master methodological processes and other theoretical and practical tools of De-
sign Culture, as well as the representation and communication resources; 
- To be able to work in a team, to manage and coordinate a project, to research and 
to apply technical and technological knowledge of materials and production processes; 
- To leverage materials and other resources in accordance with the ethical and sus-
tainability principles. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

(Max. 1000 caracteres, incluindo espaços) 
O programa define-se segundo os seguintes tópicos: 
- Projecto de produtos, equipamentos e sistemas de maior complexidade, sujeitos a 
um maior número de condicionantes e visando a resolução de problemas e necessi-
dades multifacetados; 
- Desenvolvimento do projecto em todas as suas fases, até à fase de execução; 
- Desenvolvimento do projecto de acordo a identificação de contextos e envolventes 
específicos, desde o espaço doméstico ou o espaço urbano aos diversos grupos de 
utilizadores; 
- Aprofundamento e aplicação dos conhecimentos técnicos e tecnológicos dos mate-
riais, de componentes e dos processos de produção; 
- Aprofundamento e aplicação dos princípios e procedimentos de gestão de projecto; 
- Aplicação dos princípios de sustentabilidade, de ética e deontologia do design;  
- Aprofundamento e aplicação das práticas e técnicas da representação bi e tridimen-
sional. 
 
(Max. 1000 caracteres, incluindo espaços) 
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The program is defined under the following headings: 
- Product, equipment and system Design with greater complexity, regarding more con-
straints and aiming to solve multifaceted problems and needs; 
- Design development in all its phases up to the implementation phase; 
- Design development according to identification of specific contexts and environ-
ments, from the domestic space or urban space to the diferent user groups; 
- Further knowledge and application of technics and technologies of materials, com-
ponents and production processes; 
- Further knowledge and application of principles and procedures for project manage-
ment; 
- Use of sustainability, ethics and deontology principles on Design; 
- Further knowledge and application of bi- and tri-dimensional representation tech-
niques and practices. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Exercícios práticos com acompanhamento pedagógico e didáctico, através de con-
tacto individualizado e/ou em grupo. 
São estruturados segundo as fases habituais de projecto, culminando na apresenta-
ção à aula. 
- A avaliação contínua, com o acompanhamento do desenvolvimento dos exercícios; 
- As avaliações periódicas, em cada apresentação ou entrega; 
- A avaliação final, da globalidade do semestre, na apresentação do estudante e pelos 
elementos por ele entregue. 
A classificação da UC é determinada pela classificação da avaliação final. Porém, a 
sua admissão requer: 
- Aproveitamento na avaliação contínua, segundo qualidade do trabalho e um acom-
panhamento mínimo igual a 65% do 
total das aulas, e distribuídos ao longo do semestre; 
- Todas as avaliações periódicas com aproveitamento, considerando 50% para o cum-
primento do enunciado e 50% 
para a sua qualidade. 
 
Practical exercises with pedagogical and didactical supervision, trough individualized 
and / or group contact. Structure according to usual design stages, culminating in the 
presentation to the class. 
The evaluation has three stages: 
- Continuous assessment with monitoring the development of the exercises; 
- Periodic evaluations in each performance or delivery; 
- The final assessment of the overall semester, in presenting the student and the ele-
ments brought. 
The classification of UC is determined by final assessment rating. However, their ad-
mission requires: 
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- Leverage on continuous assessment according quality of work and a minimum fol-
low-up equal to 65% of all classes, and distributed throughout the semester; 
- All regular assessments successfully, considering 50% to comply with the state-
ment and 50% for its quality. 
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

(Max. 1000 caracteres, incluindo espaços) 
BERRY, John R. (2004), Herman Miller, Thames & Hudson. 
BONSIEPE, Gui (1992), Teoria e Prática do Design Industrial, CPD; 
BÜRDEK, Bernhard E. (2005), Design - History, Teory and Practice of Product Design, 
Birkhäuser. 
BYARS, Mel(1997), 50 Tables, RotoVision; 
—(1998), 50 Products, RotoVision; 
—(1999), 50 Chairs, RotoVision; 
FIELL, Charlotte e Peter, 1000 Chairs, Colónia, Taschen, 1997. 
LEFTERI, C. (2006). Materials for inspirational design. Mies Hove: RotoVision. 
LEFTERI, C. (2007). Making It. Laurence King Publishing. 
LIDWEL, W., HOLDEN, K., & BUTLER, J. (2003). Universal principles of design. Mas-
sachusetts: Rockport. 
MANZINI, E., & DAGOGNET, F. (n.d.). A matéria da invenção. Lisboa: CPD cop. 1993. 
MARTIN, B., & HANINGTON, B. M. (2012). Universal methods of design: Rockport 
Publishers. 
NORMAN, D. A. (2002). The design of everyday things. Basic books. 

 

 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

 
Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class. 
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