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EMENTA:

Estudo das questões relacionadas a visualização de dados para pesquisa
envolvendo tanto os estudos e pesquisas do campo do Design da Informação
quanto campos correlatos.

OBJETIVOS:

•

Mapear novas práticas, processos e/ou relações de trabalho adotados no
escopo da visualização de dados para pesquisa sob a perspectiva do DI;

•

Realizar um levantamento bibliográfico interdisciplinar sobre visualização de
dados para pesquisa e o DI;

•

Desenvolver uma visão crítica sobre a produção destes artefatos – 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 das visualização de
dados para pesquisa;

•

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.

CONTEUDO
PROGRAMATICO:

Fase 1 [Introdutória]
Apresentação da Disciplina
Apresentação dos participantes e seus interesses
Algumas definições do caminhar da disciplina
Fase 2 [Pesquisa-Ação]
Propostas de ação, pesquisa bibliográfica e reflexão de formatos
Criação de grupos de acordo com afinidades temáticas e/ou propostas para
disciplina
Apresentação dos primeiros resultados pelos grupos
Fase 3 [Desenvolvimento da pesquisa-ação]
Apresentação sobre um exemplo de visualização de dados para pesquisa
Apresentação do andamento dos trabalhos pelos grupos
Orientações acerca dos projetos/atividades
Fase 4 [Output]
Definição de formato, tempo e avaliação
Apresentação dos resultados da disciplina

METODOLOGIA:






AVALIAÇÃO:

Avaliação 360°:
(a) Os Alunos avaliam as professoras
(b) Os alunos se autoavaliam;
(c) Cada aluno avalia os colegas;
(d) As professoras avaliam cada aluno.

Aulas Dialogadas (síncronas);
Discussões em grupo (síncronas);
Acompanhamento das propostas de cada aluno;
Apresentação de resultados (síncronas);
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