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DES964 - Tópicos em Design da Informação I

OBJETIVOS:

A proposta deste componente é desenvolver a fundamentação teórico-prática
sobre as questões da experiência, com o objetivo de reverter (ou minimizar) este
caráter incidental em sua valência positiva no projeto de design.

CONTEUDO
PROGRAMATICO:

1a Parte: Discussões e debates sobre o panorama da experiência
O que é experiência e design de experiência;
O papel da emoção na constituição da experiência;
Fundamentos de projeto sobre a experiência.

Design orientado à experiência e sentido

60h
NÚMERO DE CRÉDITOS: 4
(X) disciplina
( ) tópicos especiais
( ) seminários
Guilherme Ranoya
A disciplina busca aprofundar estudos sobre questões presentes naquilo que tem
sido tratado na atualidade como "experiência de uso" (UX) e a formulação
intangível que chamamos por "experiência" que está associada aos sentimentos e
emoções desenvolvidos em nossa relação (subjetiva) com os artefatos. O
investimento deste componente se dá nos aspectos simbólicos-afetivos dos
objetos de uso, e no papel do design como produtor (ainda incidental) destes
aspectos.

2a Parte: Seminários sobre a construção do sentido
Relação entre cultura e sentido;
O processo comunicacional;
Arquitetura da significação;
Narrativas e interfaces;
A produção de sentido na outra ponta: teoria da recepção;
Sujeito e subjetividade;
Discurso: o signo circulante.
3a Parte: Produção colaborativa
Análise e síntese dos conteúdos discutidos, dos comentários e das anotações;
produzidos nos seminários e debates;
Estruturação de artigos colaborativos.

METODOLOGIA:

AVALIAÇÃO:

BIBLIOGRAFIA:

- Discussões e debates amparados por leituras essenciais sobre o estado da arte na
área;
- Seminários realizados pelos alunos sobre tópico analisado no semestre;
- Trabalho de produção colaborativa.
- Registro de anotações e comentários, e participação nos debates e discussões
propostos;
- Realização de seminário sobre tópico e bibliografia selecionada;
- Participação e colaboração em processo de produção científica colaborativa.
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