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Código Disciplina 
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Pré-requisito Ofertada ao (s) Curso(s) 

 Módulo Introdutório  Design 

 

 

Ementa Projeto obedecendo o processo de planejamento e 

desenvolvimento a partir de metodologias projetuais e suas 

etapas, evidenciando a prática na execução de embalagens, tendo 

como base o GODP (Guia de Orientação para o Desenvolvimento 

de Projetos). 

Objetivos da 

disciplina 

Compreender aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento 

de embalagem. 

 Capacitar o aluno no senso crítico relacionado ao prática projetual de 

embalagem. 

Habilidades e  

Competências 

associadas 

Capacidade de conectar fundamentos conhecidos para a produção de 

conhecimento ou procedimento novo, pensar de modo novo – 

criatividade; 

Capacidade de implementar novos conhecimentos ou procedimentos, 

fazer de modo novo – inovação; 

Aplicar conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à prática do projeto; 

Identificar demandas da sociedade e propor soluções; 

Identificar, formular e resolver problemas de design; 

Avaliar a viabilidade técnica e econômica de projetos. 

Conteúdo 

Programático 

Aplicação de conhecimento teórico como suporte para o 

desenvolvimento pratico do projeto de embalagens. 

Metodologia Aulas  teórico-práticas  diretamente  relacionadas  ao  

projeto de embalagem e seus dois projetos práticos. 

Recursos Projetor de multimídia, lousa e ambiente virtual (Material de apoio: 

http://moodle.ufsc.br) 
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Plano de ensino elaborado conforme recomendações da Resolução Nº 03/CEPE/84 

 



 

Avaliação P1: Projeto de Embalagem 1 [30%]  

P2: Projeto de Embalagem 2 [60%] PARTICIPAÇÃO: 

presença e participação [10%] 
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