FICHA DE DISCIPLINA
DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - UFPE
PROGRAMA:
CENTRO:

Design
Centro de Artes e Comunicação

DADOS DA DISCIPLINA
CÓDIGO DA DISCIPLINA: MD 904 – Metodologia do Design [obrigatória M]
TEMA DA DISCIPLINA:
Metodologia de pesquisa aplicada ao Design
CARGA HORÁRIA:
60 h
NÚMERO DE CRÉDITOS:
TIPO DE COMPONENTE: ( X ) disciplina
( ) tópicos especiais
PROFESSOR:
Virginia Pereira Cavalcanti

4
( ) seminários

EMENTA:

Questões para discussão: O processo da pesquisa em design; a relação sujeito e
objeto do conhecimento; metodologia científica aplicada a design.

OBJETIVOS:

Estruturar os conteúdos e abordagens teórico-metodológicas dos projetos de
pesquisa individuais com a finalidade de formatar o memorial de qualificação para
os doutorandos e a dissertação para os mestrandos.

CONTEUDO
PROGRAMATICO:

Estudos sobre o processo de pesquisa aplicado a design;
Estudos sobre metodologia científica aplicada a design;
Aplicação dos conteúdos teórico-metodológicos a pesquisa.
Tópicos de conteúdo:
Identificação da problemática da pesquisa + formulação do problema de pesquisa;
Conteúdo do memorial descritivo recomendado pelo programa;
Tríade da pesquisa + objeto de estudo e pesquisa;
Revisão sistemática de literatura e Referencial teórico;
Objetivos da pesquisa e Corpus de análise;
Definição dos pressupostos teóricos da pesquisa; Pesquisa bibliográfica e recorte do
referencial teórico;
Metodologias de pesquisa e sua aplicação aos recortes e objetivos específicos;
Estratégias e etapas metodológicas da pesquisa;
A relação entre objetivos, etapas e técnicas de pesquisa;

METODOLOGIA:

Atividades programadas | Aulas teóricas | seminários individuais | discussões em
grupo | orientações individuais

AVALIAÇÃO:

Trabalhos finais individuais | Documentos em andamento: projeto de pesquisa
individual
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