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Objetivos

Esta Unidade Curricular pretende dotar os alunos de ferramentas e metodologias de forma a entenderem a
problemática económica da inovação bem como das dinamicas do mercado e para o entendimento do valor do
design como facto estratégico para incrementar a competitividade dos produtos e dos servicos. Igualmente se
destina a entender a importancia estrategica do empreendedorismo, fornecendo-lhe um conjunto de ferramentas
para fazerem a interligacao entre a inovacao e a criacao de valor (emprego e empresas) na sociedade atual,
suscitando aos alunos nas areas das “industrias criativas” interesses, capacidades e motivacao para a criacao do
seu proprio emprego.Apresenta aos estudantes ferramentas e processos de apoio a gestao nas varias etapas do
processo de design. Os alunos serao ainda solicitados a simular a criacao de uma empresa junior de prestacao de
servicos em design, definindo em conjunto um plano estrategico apresentado atraves da ferramenta business model
canvas (BMC), e em seguida realizar um exercicio de diagnostico estrategico de um cliente real, utilizando as
ferramentas e conceitos aprendidos na disciplina.

Resultados da Aprendizagem
Esta Unidade Curricular pretende dotar os alunos de ferramentas e metodologias de forma a:
Compreender o design como pratica profissional alargada, que vai muito alem da atividade de projeto;
Compreender o papel do designer como gestor em uma empresa, suas atribuicoes eresponsabilidades;
Conhecer e se familiarizar com o uso de ferramentas de apoio na gestao dos processos de design;
Conhecer requisitos para o desenvolvimento de uma postura empreendedora;
Compreender as implicacoes comerciais da criacao de um produto e a sua viabilidade economica;
Assimilar conceitos basicos para a definicao de modelos de negocios;
Saber identificar nas instituicoes a falta da acao do design;
Ser capaz de explicar as vantagens do “Investimento em Design”;
Identificar problemas pela falta de um projeto de design e as suas consequencias para as empresas.

Conteúdos Programáticos
Design no cenario social, cultural, económico e politico;

Novas praticas de design;
Gestao do design – conceitos, definicoes, modelos;
Insercao do Design na organizacao empresarial;

Gerir estrategias, processos e a implementacao do design;
Ferramentas que apoiam a gestao do design;
Insercao profissional do designer;
Empreendedorismo - conceitos, definicoes, modelos;
O conceito de empresa – modelo de negocios;
Processos de gestao, custos e procedimentos;
A protecao do design, a Propriedade industrial e os Direitos de autor;
O designer empreendedor – como gerir a propria carreira;
Design estrategico e design thinking;
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Sendo objetivo os alunos:
Serem capazes de planear e decidir em Design, aos niveis estrategico, tatico e operacional;
Compreender todas as possibilidades de atuacao nas diversas areas do design, os requisitos e
capacidades a desenvolver;
Perceber o processo de design como um pensamento sistemico, nao restrito a atividade de projeto
isolado;
Desenvolver uma nova forma de pensar a contribuicao do design para empresas e para a sociedade.

Propoem-se:
Organizacao de sua apresentacao profissional atraves do desenvolvimento de um curriculo vitae, portifolio e carta
de apresentacao;
Desenvolvimento de um modelo de negocios para uma empresa de prestacao de servicos em design, de forma
colaborativa;
Desenvolvimento de um exercicio de diagnostico estrategico de um cliente real, utilizando as ferramentas e
conceitos aprendidos na disciplina.

Métodos de Avaliação
A avaliacao e continua e decorre do acompanhamento dos trabalhos, como tal a presenca nas aulas e fundamental.
Regime Normal e Especial:
Mini tasks realizadas durante as aulas (15%);
Exercicio 1 (30%); Exercicio 2 (50%); Assiduidade (5%)
Classificacao final de 0 a 20 valores segundo as percentagens das componentes de avaliacao. A Unidade Curricular
nao tem exame na epoca normal. Apenas em epoca de recurso.
(conforme ponto 4 do artigo 4.º do RACC da ESD)

