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Objetivos

O Projeto Noese,enquadrado na estratégia do departamentoHIGH ID - Designing from inside the companyfoi
desenvolvido para a UC de Projeto de Design V,que tem como parceira a empresa MOVECHO.Esta empresatem
como propósito provocar a indústria e afirmar-se como uma marca inquieta questionando ideias estabelecidas,
materiais, processos e produtos utilizados.
O objetivo da UC será o de valorizar a parceria na formação dos alunos e estimular uma imersão na realidade
industrial, que culminará nodesign e desenvolvimento (in-house) de móveis, ambientes e instalações para marcas,
internacionalmente reconhecidas, como aCAROLINA HERRERA,VALENTINO,entre outras.
Será proposto aos alunos selecionem a temática doDesign Biofílico, como uma tendência natural a voltarmos a
nossa atenção para os elementos vivos, naturais e sustentáveis ese inspirem, projetando um objeto que possa ser
utilizado num contexto futuro (2050)

Resultados da Aprendizagem

Os conhecimentos e competências gerais, que se pretendem que os alunos adquiram, são a compreensão da
forma como o designer deverá percecionar e interpretar objetos e situações, criando novas abordagens e soluções,
abrindo novos caminhos para a inovação empresarial.
Conhecimentos gerais
Trabalhar em conjunto com a indústria,
Desenvolver soluções de projetos, para além da função,
Estimular experiências aos utilizadores,
Desenvolvimento de estratégias alternativas de solução de problemas,
Atingir metas explícitas.

Competências gerais

O resultado que se espera, é o de se compreender, que na essência do design
existemlimitações,capacidadesespecíficas quanto aosrecursos disponíveis, e principalmente percecionarque os
utilizadoresprocuram produtos de formaexplícita mas também implícita, que respondam aos seus desejos e
preferências e que vãopara além dassuas necessidades básicas.
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“Nenhum “cliente” oficial ou privado aceita um projeto sem um Documento Justificativo. Nenhum projeto é apenas
um conjunto de Desenhos. Temos que aprender a “vender” o nosso produto. Ninguém nos paga apenas “boas
ideias”. Aliás uma “boa ideia” é apenas nossa, damo-la de “borla”. Trabalhar suadamente a “ideia” é o nosso ofício e
isso é que nos é pago!”

Lisboa, 9 de janeiro de 1995
Daciano da Costa
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Será apresentada a dinâmica de um processo de Design, atravésdas várias etapas de um processo criativo.
Pretende-se que os alunos, saibam aplicar o modelo e trabalhar as várias etapas do processo.
Sendo objetivo da Unidade Curricular a valorização da parceria com a empresa Movecho na formação dos alunos,
será estimulada a aplicação do processo na realidade industrial.
Os projetos serão desenvolvidos individualmente e será valorizada a utilização dosmateriais predominantes da
empresa, a madeira (maciça e aglomerados), o corian, a cortiça, o acrílico (como material complementar aos
anteriores) e outros materiais acessórios (metal, vidro, pedra, tecido, entre outros).Uma das grandes prioridades é
assegurar um processo de renovação constante dos recursos naturais, considerando também uma economia
circular que concilie a atividade industrial com o equilíbrio ambiental

Métodos de Avaliação

O trabalho será desenvolvido ao longo do semestre, com acompanhamento do professor. As várias fases do
trabalho serão definidas com os alunos. Depois de devidamente agendadas, não serão alteradas.
Módulo IRelatório de projeto que contempla as 12 fases- corresponde a 40% da nota final
Módulo IIProtótipo à escala- corresponde a 20% da nota final
Módulo IIIComunicação do projeto- corresponde a 20% da nota final
Módulo IV-Apresentação finalcorresponde a 10% da nota final
Módulo V -Assiduidade e Participaçãocorresponde a 10% da nota final
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua e periódica, conforme disposto no
Regulamento AcadémicoRA_IPCA https://ipca.pt/wp-content/uploads/2020/09/REGULAMENTO-ACADÉMICO-DOIPCA.pdf, e noRegulamento de avaliação de conhecimento e competências da Escola Superior de Design.
A avaliação é contínua e decorre do acompanhamento dos trabalhos, como tal a presença nas aulas é fundamental.
Os alunos que se encontram sob o regime de trabalhador estudante ou com regime especial estão isentos de
frequência em aula, no entanto, será conveniente que estejam presentes em todas as aulas de apresentação de
propostas, bem como na entrega e defesa de cada fase dos projetos.

Os alunos inscritos em melhoria de nota, para aceder à avaliação devem assistir a pelo menos 75% das aulas,
desenvolvendo as propostas de trabalho determinadas pela docente e fazendo o exame de final de semestre.
Não serão permitidos pedidos de dispensa às aulas por sobreposição de horário.
A componente teórica será avaliada através da realização de relatórios.
A componente prática será avaliada segundo a concordância entre os pressupostos teóricos e as soluções
projetuais. Será ainda objeto de avaliação uma boa apresentação dos trabalhos, rigor autocrítico, prazos de
entrega, exposição do projeto e defesa final dos trabalhos.
Nesta unidade e em face dos seus objetivos não está previsto o acesso à época de avaliação final de exames,
conforme previsto previsto RA_IPCA, ou seja, a metodologia de avaliação adotada é apenas a avaliação contínua e
periódica.
Os estudantes finalistas e com estatutos especiais têm acesso à época especial de exames que decorre no fim do
ano letivo, conforme previsto RA_IPCA https://ipca.pt/wp-content/uploads/2020/09/REGULAMENTO-ACADÉMICODO-IPCA.pdf

