
  

EDITAL DE SELEÇÃO - 05/2016 PPGDESIGN 
 

 
A Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ, mantenedora da Universidade da Região de 

Joinville - UNIVILLE, comunica a abertura de inscrições ao processo seletivo retificação do Edital de 
Seleção Nº 04/2016, com a prorrogação do prazo de matrícula para ingresso de alunos no Programa 

de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado em Design da UNIVILLE para o ano 2017. 
 
 
1. NÚMERO TOTAL DE VAGAS: 15 (quinze) 
 
2. PÚBLICO ALVO 
Profissionais graduados em Design, Arquitetura, Fisioterapia, Engenharias, Artes Visuais, Administração, 
Publicidade e áreas afins. 
 
3. INSCRIÇÕES 
Período:  
 
- 03/10 a 31/10/2016; 
 
Local: Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE 
           Sala dos mestrados A-221 – Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação stricto sensu 
Horário: 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h e das 14h às 19h  
Taxa de Inscrição: R$ 120,00 
 
O valor de R$ 120,00 deverá ser depositado na seguinte conta bancária:  
 
Conta corrente HSBC 
Agência: 0141 
Número: 52405-80 
CNPJ 84.714.682/0001-94 (Caso solicitado) 
 
 
OBS 1: Não serão aceitos comprovantes de depósitos programados.  
 
OBS 2: Informamos que há uma agência bancária do HSBC na universidade e que atende nos 
seguintes horários: das 11h às 12h e das 14h às 19h. 
 
OBS 3: Não esquecer o comprovante de depósito.  
 
Divulgação da homologação das inscrições: 04/11/2016 no site www.univille.br/ppgdesign a partir das 
14h. 
 
Obs.: As inscrições também poderão ser realizadas via correio (ver item 5). 
 
 
4. DOCUMENTOS EXIGIDOS 
4.1 Ficha de inscrição preenchida; 
4.2 Cópia do CPF; 
4.3 Cópia do RG; 
4.4 Cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso superior ou declaração de que está cursando 
último ano ou semestre do curso superior (neste caso, a matrícula ficará condicionada à apresentação de 
declaração, de certificado ou de diploma de conclusão do curso); 
4.5 Cópia do histórico escolar do curso superior; 



  

4.6 uma fotografia 3 x 4; 
4.7 Duas cartas de referência preenchidas por professores universitários, orientadores de estágio ou 
profissionais hierarquicamente superiores que possam opinar sobre a aptidão do candidato para estudos 
avançados; 
4.8 Curriculum vitae (documentado, com as comprovações profissionais, cópia da carteira de 
trabalho ou declaração do contador no caso de sócio proprietário): ver item 6. 
4.9 Memorial Descritivo com a indicação das experiências profissionais/ acadêmicas, a linha e a temática 
de pesquisa de acordo com a proposta do Mestrado Profissional em Design (as linhas de pesquisa do 
curso estão disponíveis no site da Univille, www.univille.br/ppgdesign). O Memorial Descritivo deverá ser 
escrito conforme modelo disponibilizado no site em até (quatro) laudas, Fonte Arial 12, espaço 1,5; 
margens 3 (direita e esquerda) e 2 (superior e inferior), alinhamento justificado. 
 
Obs.: Os documentos dos itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 deverão ser autenticados ou apresentados 
juntamente com seus originais no ato da inscrição.  
  
5. INSCRIÇÕES VIA CORREIO 
Para as inscrições via correio, será necessário o envio da ficha de inscrição (disponível no site da 
UNIVILLE) e do comprovante do depósito bancário no valor da inscrição (Banco do Brasil: Agência 3428-
2, C.C. 4777-5 - campo 1; informar o n.º do CPF ou CNPJ). Os documentos dos itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 
4.8 deverão ser autenticados ou apresentados juntamente com seus originais no ato da entrevista.  
Destinatário: Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE 

Sala dos mestrados A-221 – Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação stricto sensu 
                     Endereço: Rua Paulo Malschitzki, 10 – Campus Universitário – Zona Industrial 

CEP 89.219-710 – Joinville/SC  
                     
 
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
6.1 Análise do Currículo (peso 20%) – Nota A 
Formação 
- Graduação em Design ou áreas afins; 
- Cursos de Especialização (Lato sensu) na área; 
- Cursos de Especialização (Lato sensu) fora da área; 
- Cursos com mais de 20h na área; 
- Cursos com mais de 20h fora da área; 
- Cursos com menos de 20h na área. 
 
Atividades Profissionais e Acadêmicas em Áreas Afins 
- Atua profissionalmente em área afim; 
- Experiência em docência de ensino superior; 
- O candidato foi aluno de Iniciação Científica; 
- Participação em projetos ou programas de Pesquisa e Extensão Universitária; 
- Estágio em área afim com mínimo de 3 meses; 
- Ministrou cursos em área afim com mais de 20h. 
 
Trabalhos Publicados nas Áreas Afins 
- Patentes de invenção; 
- Patente de utilidade; 
- Registro de desenho industrial; 
- Participação comprovada em projetos de produtos/ serviço (individual ou equipe); 
- Livros técnico-científicos publicados como autor ou co-autor em área afim; 
- Capítulo de livro técnico-científico em área afim; 
- Produção científica (artigos científicos publicados em periódicos e anais nacionais e internacionais). 
 
 



  

 
Outras Atividades de Relevância 
- Prêmios comprovados; 
- Láureas e distinções em atividades científicas e/ ou profissionais; 
- Participação em eventos de área afim; 
- Ministrou palestra em área afim. 
 
6.2 Análise do Memorial Descritivo (peso 20%) - Nota B 
- Clareza do texto; 
- Compatibilidade com a área de atuação a ser trabalhada; 
- Pertinência da proposta de projeto com a proposta do Mestrado em Design; 
- Observância do roteiro sugerido. 
6.3 Entrevista (peso 60%) – Nota C 
A entrevista será feita por uma comissão composta por pelo menos dois representantes do corpo docente 
do curso. 
Obs: a nota final do candidato será resultante da fórmula: (Nota A x 0,2) + (Nota B x 0,2) + (Nota C x 
0,6).  
 
7. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 
1ª Etapa de Seleção: 07 a 11/11/2016 - Análise do currículo documentado e memorial descritivo.  
 
2ª Etapa de Seleção: 17 e 18/11/2016 - Entrevista dos candidatos em horário a ser agendado, no dia 
11/11/2016 após às 16h será divulgado no site www.univille.br/ppgdesign o cronograma das entrevistas.  
 
Divulgação do resultado final: 25/11/2016, no site www.univille.br/ppgdesign a partir das 16h. 
 
 
8. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS* 
 
Período: 08 e 09/12/2016  a 22/12/2016 
               14/12/2016 candidatos aprovados em segunda chamada 
Local: Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE 
           Sala dos Mestrados A-221 – Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação stricto sensu 
 
Horário: 11h às 12h e das 14h às 19h. 
 
OBS: no dia 22/12/2016 o horário de matrícula será das 11h às 12h 
 
Valor: No ato da matrícula, o aluno pagará a primeira parcela do curso. 
 
*A matrícula dos alunos que se declararem concluintes do Ensino Superior, no ato da inscrição, ficará 
condicionada à apresentação de documentação comprobatória da conclusão do curso.  
 
 
9. DATA DE INÍCIO E HORÁRIO DAS AULAS 
 
As aulas terão início em março  e serão ministradas nos seguintes horários semanais: 
 
3as feiras das 19h às 22h30min.  
4as feiras das 19h às 22h30min. 
 
 
 

http://www.univille.br/ppgdesign
http://www.univille.br/ppgdesign


  

10. INVESTIMENTO  
 
O investimento para realização do curso de Mestrado Profissional em Design, Turma V, será de 30 (trinta) 
parcelas de R$1.473,00 (mil quatrocentos e setenta e três reais) ou 25 (vinte e cinco) parcelas de 
R$1.767,60 (mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) reajustáveis a cada 12 meses, 
tendo como base o Índice de Reajuste das Mensalidades, estabelecido no Conselho de Administração da 
Instituição ou outro índice que venha a substituí-lo a ser indicado pela FURJ/UNIVILLE. Todos os índices 
de reajustes devem ser admitidos em lei. 
 
 

11. OBJETIVOS DO CURSO 
 
Com vistas a atender a demanda por profissionais com sólido embasamento, o objetivo do PPGDesign é 
contribuir com a qualificação de profissionais de alto nível, comprometidos com a produção de 
conhecimento técnico-científico dirigido para a solução de problemas relacionados ao design de produtos 
e serviços, sob o foco da sustentabilidade no contexto urbano, industrial e artesanal.  
 
 
12. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE ATUAÇÃO 
 
12.1 Área de Concentração – Design e Sustentabilidade 
Compreende questões e aspectos relacionados ao design no contexto urbano e em empresas de diversos 
segmentos industriais ou artesanais, com abrangência analítica, mercadológica, de pesquisa aplicada e 
teórico reflexiva. Considera as transformações sociais, culturais e tecnológicas, discutindo o papel dos 
profissionais que atuam nesse contexto. O programa objetiva o atendimento da qualificação profissional 
sob o foco da sustentabilidade. 
 
12.2 Linha de Atuação 1 – Processo de Produção e Design 
Esta linha de atuação investiga as relações do design com a realidade social, considerando o contexto 
urbano, o mercado, o comportamento do consumidor, a sociedade, a cultura material e suas questões 
simbólicas e estéticas. Abrange a influência, ações e repercussões do design na atribuição de valores 
culturais e sociais, objetivando o desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis. 
 
12.3 Linha de Atuação 2 - Produção Tecnológica e Sustentabilidade 
Esta linha de atuação investiga questões direcionadas ao estudo das relações usuário-objeto e meio 
ambiente, considerando aspectos de interface, interações físicas e sustentabilidade. Abrange novas 
possibilidades em relação aos aspectos de desenvolvimento, produção e gestão do processo de design e 
do desenvolvimento de produtos e serviços.  
        
 
 
13. MATRIZ CURRICULAR 
 
 
13.1 Disciplinas Obrigatórias 
 
13.1.1 Disciplina Obrigatória – núcleo comum 

 

Disciplinas Créditos 
Carga 

horária 

Teoria e Pesquisa em Design 3 45h 



  

Seminários de Trabalho de 

Conclusão 
1 15h 

 
 
13.1.2 Disciplina Obrigatória - Linha de Atuação: Processo de Produção e Design 
 

Disciplinas Créditos 
Carga 

horária 

Design de Serviços 3 45h 

 
13.1.3 Disciplina Obrigatória - Linha de Atuação: Produção Tecnológica e Sustentabilidade 
 

Disciplinas Créditos 
Carga 

horária 

Desenvolvimento de Produto 3 45h 

 
 
13.2 Disciplinas Eletivas  
 

Disciplinas Créditos 
Carga 

horária 

Sustentabilidade no Projeto: 

Fundamentação, conceitos e 

aplicação.  

3 45h 

Design e Relações de Uso 3 45h 

Imagem e Comunicação em 

Produtos e Serviços 
3 45h 

Cenários Culturais e Sociais e 

Mercadológicos 
3 45h 

Design De Produto No Contexto 

Urbano 
3 45h 

Gestão e Inovação em Produtos 

e Serviços 
3 45h 

Materiais e Processos de 

Fabricação 
3 45h 

Seminário de Experiências 

Profissionais 
3 45h 

Laboratório de Representação 

2D/ 3D 
3 45h 



  

Total 27 405 h/a 

 
 
 
14. CORPO DOCENTE 
 
14.1 Docentes Permanentes 
 

Prof. Dr. João Eduardo Chagas Sobral - coordenador 

Doutorado: Design, PUC-RIO (Rio de Janeiro, RJ) 

E-mail: sobral41@gmail.com  

 
Profa. Dra. Marli Teresinha Everling – vice-coordenadora 

Doutorado: Design, PUC-RIO (Rio de Janeiro, RJ) 

E-mail: marli.everling@gmail.com  

 
Profa. Dra. Adriane Shibata Santos 

Doutorado: Design, PUC-RIO (Rio de Janeiro, RJ) 

E-mail: adriane.shibata@univille.br  

 
Profa. MSc. Anna Luiza Moraes de Sá Cavalcanti 

Mestrado: Industrial Design ad Indirizzo Bionico, Istituto Europeo di Design (Milão-Itália) 

E-mail: anna.cavalcanti08@gmail.com  

 

Prof. MSc. Elcio Ribeiro da Silva 

Mestrado: Design e Expressão Gráfica, UFSC (Florianópolis)  

E-mail: elcio.4t@gmail.com 

 

Profa. Dra. Elenir Carmen Morgenstern 

Doutorado: Design, PUC-RIO (Rio de Janeiro, RJ) 

E-mail: elenir.m@gmail.com.br 

 

 
Prof. Dr. Victor Rafael Laurenciano Aguiar 

Doutorado: Educação (Psicologia da Educação), PUC-SP (São Paulo, SP) 

E-mail: contato@ograndevendedor.com.br  

 

 

 

 

mailto:sobral41@gmail.com
mailto:marli.everling@gmail.com
mailto:adriane.shibata@univille.br
mailto:anna.cavalcanti08@gmail.com
mailto:elcio.4t@gmail.com
mailto:elenir.m@gmail.com.br
mailto:contato@ograndevendedor.com.br


  

14.2 Docente Colaborador 
 

Prof. MSc. Fernando Pereira Pruner  

Mestrado: Engenharia de Produção, UFSC 

E-mail: fernando_pruner@whirlpool.com  

15. EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 
15.1. Disciplinas Obrigatórias na Área de Concentração 
 
Disciplina: TEORIA E PESQUISA EM DESIGN  
Carga Horária: 45h  
Ementa: Aborda métodos, ferramentas e técnicas de pesquisa aplicados a produção de conhecimento 
técnico-científico no design. Contempla enfoques de pesquisa com ênfase em design, sustentabilidade, 
contexto urbano, tecnologia, cenário sociocultural e relações de uso. Os métodos de pesquisa abrangem 
estudos relacionados ao estado-da-arte do objeto investigado, teoria de foco, estudos analíticos e de 
validação bem como etapas do desenvolvimento projeto de conclusão do mestrado, do pré-projeto à 
solução final. Os procedimentos metodológicos de ensino e aprendizagem a serem adotados envolvem: 
abordagem teórica dos conteúdos, desenvolvimento de estudos, seminários produção de textos científicos 
e elaboração do pré-projeto. A avaliação será feita com base no desempenho dos seminários, produção 
textual e proposta de pré-projeto.  
 
Disciplina: SEMINÁRIOS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Carga Horária: 15h  
Ementa: Aborda discussões associadas ao projeto de pesquisa objetivando aderência à área de 
concentração, linha de pesquisa/atuação e grupo de pesquisa coordenado pelo orientador. Avaliação: 
participação em seminários e grupos de estudos e produção técnico-científica por meio de artigos.  
 
 
15.2. Disciplina Obrigatória – Linha de Atuação – Processo de Produção e Design 
 
Disciplina: DESIGN DE SERVIÇOS 
Carga Horária: 45 h/a 
Ementa: Aborda setor de serviços, o desenvolvimento social, econômico e planejamento de projetos 
sustentáveis com viés no sistema produto-serviço (PSS), por meio da realização de trabalhos práticos 
aplicando esses conceitos.Tem por objetivo capacitar o aluno para novas abordagens projetuais, a partir 
das ferramentas do Design de Serviços, com foco na cultura organizacional e inovação, mudanças de 
comportamento de usuários e padrões de consumo. A avaliação será realizada com base no 
desenvolvimento e resultado projetual. 
 
15.2.3. Disciplina Obrigatória - Linha de Atuação: Produção Tecnológica e Sustentabilidade  
 
Disciplina: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO  
Carga Horária: 45h 
Ementa: Aborda métodos e técnicas de desenvolvimento de produtos da concepção à realização, por 
meio de trabalhos práticos envolvendo a experimentação com a aplicação de técnicas de criatividade. 
Inclui o debate sobre tecnologia e questões de design e sustentabilidade no desenvolvimento de produtos. 
Objetiva estimular a capacidade de abstração e síntese no processo criativo com foco na inovação, além 
de desenvolver competências relacionando fatores ambientais, econômicos e sociais no desenvolvimento 
projetual. A avaliação será realizada com base no desenvolvimento e resultado projetual.  

mailto:fernando_pruner@whirlpool.com


  

 
15.2.4. Disciplinas Eletivas 
 
Disciplina: SUSTENTABILIDADE NO PROJETO: FUNDAMENTAÇÃO, CONCEITOS E APLICAÇÃO 
Carga Horária: 45h 
Ementa: Analisa o conceito de desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental. Os 
pontos críticos da agenda do DS Internacional e Nacional e como esses impactam na prática do 
desenvolvimento de produtos e serviços. A disciplina inclui também o debate sobre as questões de como 
o design e a sustentabilidade podem servir  
como âncora nas estratégias das empresas, visando contribuir para a concretização do DS através de 
práticas em serviços e produtos. O objetivo é desenvolver a competência entre os alunos de relacionar 
fatores ambientais, econômicos e sociais nos desenvolvimentos projetuais. Avaliação processual em 
atividades desenvolvidas em sala de aula, nos seminários e produção textual. 
 
Disciplina: SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
Carga Horária: 45h  
Ementa: Aborda diversos temas relacionados ao Design como materiais, tecnologia, gestão, 
sustentabilidade, contexto sociocultural e relação de consumo e uso de produtos e serviços, dentre outros. 
Objetiva a realização de seminários e workshops com profissionais externos, dos setores produtivo e 
acadêmico. A avaliação será realizada por meio de relatório das atividades. 
 
Disciplina: IMAGEM E COMUNICAÇÃO EM PRODUTOS E SERVIÇOS 
Carga Horária: 45h  
Ementa: A disciplina trata do caráter universal/histórico das imagens e suas relações com o design. Situa 
o lugar das imagens no campo do design, incluindo a sua dimensão reflexiva e comunicativa bem como 
sua aplicabilidade em branding. Objetiva ainda refletir acerca da imagem através de materiais teóricos e 
imagéticos sobre os aspectos expressivos e comunicativos das imagens, tendo como referência produtos 
e serviços. A avaliação terá como base o desenvolvimento de imagens, produção textual e seminários.  
 
Disciplina: DESIGN E RELAÇÕES DE USO  
Carga Horária: 45h  
Ementa: Aborda conceitos de usabilidade e design centrado no usuário/humano, teorias, métodos, 
técnicas e procedimentos ergonômicos associados à concepção, desenvolvimento e avaliação de 
produtos e serviços. Abrange aspectos relacionados a experiência, comunicação, informação e cognição. 
Considera a segurança, o conforto, o bem estar e a acessibilidade no design de produtos e serviços. 
Objetiva a investigação de relações entre usuários-produtos/serviços associadas a interações sociais e 
ambientais, comportamento e cultura. Os procedimentos metodológicos de ensino aprendizagem a serem 
adotados envolvem: abordagem teórica dos conteúdos, desenvolvimento de projetos, seminários e textos 
científicos. A avaliação será realizada com base no desenvolvimento e resultado projetual, desempenho 
nos seminários e produção textual. 
 
Disciplina: DESIGN DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO CONTEXTO URBANO 
Carga Horária: 45h  
Ementa: Aborda aspectos relacionados ao design de produto e de serviço como mediação da construção 
social da cidade. Abrange o design e dimensões materiais, sociais e ambientais na vida urbana bem como 
o design de serviços e produtos no cenário de circulação, recreação, trabalho e habitação no contexto 
urbano. Objetiva investigar contribuições que o design de produto e serviço pode trazer considerando 
metrópoles, acessibilidade e mobilidade. Os procedimentos metodológicos de ensino aprendizagem a 
serem adotados envolvem: abordagem teórica dos conteúdos, desenvolvimento de projetos, seminários 
e produção de textos científicos. A avaliação individual será feita com base no resultado projetual, 
desempenho nos seminários e produção textual.  
 
Disciplina: CENÁRIOS CULTURAIS SOCIAIS E MERCADOLÓGICOS 



  

Carga Horária: 45h 
Ementa: Aborda as relações do design com a realidade social, a sustentabilidade, a cultura material e 
simbólica. Propõe o uso de ferramentas de pesquisa de mercado e comportamentais e técnicas para o 
mapeamento de tendências e a elaboração de cenários para o desenvolvimento de produtos e serviços, 
considerando micro e macrotendências e o comportamento do usuário/consumidor.  A avaliação terá como 
base o desenvolvimento de imagens, produção textual e seminários.                                                                                                                           
 
Disciplina: GESTÃO E INOVAÇÃO EM PRODUTOS E SERVIÇOS 
Carga Horária: 45h 
Aborda o processo administrativo e as áreas funcionais, modelos organizacionais sustentáveis e o 
planejamento da competitividade e inovação. Considera a gestão estratégica, fundamentos de gestão 
financeira e plano de negócios, a gestão do design, contribuições do design para gestão organizacional. 
Tem por objetivo compreender as relações entre o design e o marketing e suas estratégias. Avaliação 
processual em atividades desenvolvidas em sala de aula, nos seminários e produção textual. 
 
Disciplina: MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 
Carga Horária: 45h 
Ementa: Aborda estudos sobre Design e Materiais, abrangendo aspectos sistêmicos, discussões sobre a 
seleção de materiais, aliando conceitos de design à prática profissional. O desenvolvimento da disciplina 
compreende processos de fabricação, ecodesign, sustentabilidade, análise do ciclo de vida, materiais, 
estrutura e propriedades, processamento e utilização. Objetiva construir conhecimento em torno dos 
materiais e processos de fabricação. A avaliação será feita com base no desenvolvimento e participação 
nas atividades, em especial na qualidade dos textos científicos produzidos durante a disciplina e no 
envolvimento nas discussões em aula.  
 
Disciplina: LABORATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO 2D/3D 
Carga Horária: 45h   
Ementa: Aborda ferramentas em computação gráfica aplicada ao Design, iniciando em métodos de 
representação 2D e modelagem geométrica 3D, fabricação digital (CAD/CAM) e prototipagem. Tem por 
objetivo capacitar o profissional nas competências relacionadas a experimentação e ao desenvolvimento 
virtual bi/tridimensional. Avaliação processual em atividades desenvolvidas em sala de aula e produção 
de imagens.  
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A Univille reserva-se ao direito de não oferecer o curso caso o número de vagas não seja preenchido; 

 Em caso de necessidade, a Coordenação do curso, poderá alterar os dias e horários das aulas, 

respeitando o período noturno;  

 No caso de impedimento de algum professor ministrar determinada disciplina, caberá à Coordenação 

do Curso providenciar a substituição adequada; 

 A Univille é reconhecida pelo Decreto Presidencial de 14 de agosto de 1996; 

 Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso. 

   

Joinville, 08 de dezembro de 2016. 

 

 

Prof. Dr. João Eduardo Chagas Sobral 
Coordenador do Mestrado em Design 


