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Estudo das questões relacionadas aos artefatos sequenciais envolvendo tanto os estudos e
pesquisas do campo do Design da Informação quanto aqueles advindos de profissionais,
pesquisadores e demais atores da sociedade civil.

Diversas abordagens são possíveis, como por exemplo: as relacionadas a história e
memória gráfica, educação, tecnologia, comunicação, saúde etc. Estas relações
entre o Design da Informação e áreas afins, podem gerar análises, textos, artefatos
de diversas naturezas podendo ser: teórico, projetual ou ambos. Assim como,
reflexões acerca dos métodos e ações mais adequados para atuação e pesquisa.
OBJETIVOS:

CONTEUDO
PROGRAMATICO:

 Mapear novas práticas, processos e/ou relações de trabalho adotados no
escopo dos artefatos sequenciais sob a perspectiva do DI;
 Realizar um levantamento bibliográfico interdisciplinar sobre os artefatos
sequenciais e o DI;
 Desenvolver uma visão crítica sobre a produção destes artefatos sequenciais
– seu papel social e suas contribuições;
 Instrumentalizar os estudantes para a refletir sobre a área em contextos
emergentes;
 Aplicar as abordagens em Design da Informação ao estudo dos artefatos
sequenciais;
 Avaliar neste processo as especificidades de cada artefato dentro do
contexto de uso;
 Analisar os modelos e metodologias adotados por teóricos da área,
estabelecendo uma visão crítica acerca da produção e do contexto de uso.
Conteúdo Preliminar:
 Artefatos Sequenciais (AS);
 Representações figurativas em sequência;
 Reflexões acerca da Interdisciplinaridade;
 Abordagens do Design da Informação (DI) para os estudos de AS;

 Metodologias de DI e das áreas afins.
O conteúdo e procedimentos serão desenvolvidos em conjunto com os estudantes no
decorrer da disciplina, adotando uma perspectiva de pesquisa-ação de forma a gerar um
maior engajamento em problemas reais e concretos para cada participante.

METODOLOGIA:

O acesso e adaptação das atividades propostas estarão assegurados para os participantes,
estudantes ou professores, que tiverem alguma dificuldade relacionada a tempo, conexão
ou tecnologia.

Como a disciplina também intenciona experimentar métodos de ensino à
distância, vislumbramos algumas possibilidades, leituras de texto, discussão
online ou via fórum, orientações de atividades, solução de problemas, entre
outros. Reforçamos que a metodologia de ensino será decidida pelos
participantes.
Princípios norteadores
 Criar um ambiente de discussão e escuta entre os participantes da disciplina;
 Decisões sobre a disciplina, entregas, conteúdo e forma de avaliação decididas
coletivamente pelo grupo;
 Proporcionar aos estudantes participarem de decisões relacionadas com o
andamento da disciplina;
 Mediação e relatoria assumida por 2 estudantes a cada aula;
 Escolha coletiva das plataformas para comunicação;
 Pesquisa bibliográfica;
 Discussões em grupo síncronas e assíncronas;
 Apresentação de resultados quinzenalmente;
 Encontros entre o grande grupo e os pequenos grupos que poderão se formar,
periodicidade de ambos a definir.

Possibilidades de produção (sugestão de outputs)




AVALIAÇÃO:
BIBLIOGRAFIA:

Preparação de Ensaio (individual doutorado/dupla mestrado);
Preparação de Artigo (individual doutorado/pequeno grupo mestrado);
Artefato (redes sociais, podcast, vídeo etc.);
Capítulo da Dissertação.

A ser definido coletivamente tanto os critérios quanto à periodicidade.
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