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1. PROJETO FINAL DE DESIGN DE SUPERFÍCIE 

- Você encontra aqui um roteiro com a descrição de todas 
as etapas para a elaboração de seu Projeto final da 
disciplina de Design de Superfície. Procure segui-lo pois, 
ele o auxiliará bastante no seu processo de trabalho, 
deixando claro a forma em que deve ser apresentado.  

1.1 Definição do tema e início da pesquisa de referências visuais

- Reflita sobre um tema de seu interesse e pense nas suas possibilidades como 
proposta de criação visual e ponto de partida dentro de uma superfície, para um 
desenvolvimento prático e teórico. 

- Pesquise obras de referência visual, que estimulem a sua imaginação, sirvam de 
exemplos comparativos e fomentem diálogos produtivos para a definição de seu 
tema e o posterior desenvolvimento de seu trabalho. Você pode pesquisar 
referências entre obras de artistas ou outros criadores visuais, designers, estilistas, 
ilustradores; feitas em qualquer linguagem e período histórico, e pode usar os 
materiais estudados ao longo do curso.

- Elabore um texto, com no máximo duas laudas de extensão, em que 
apresente e explique o seu tema, procurando refletir sobre a sua escolha e sobre as 
relações que você estabelece entre o tema e as referências visuais pesquisadas 
(cores, formas, elementos visuais, etc). Insira o painel de imagem forte nessa 
parte. 

1.2 Definição de conceitos motivadores e desenvolvimento teórico

- Reflita sobre um ou mais conceitos que ajudem a problematizar o seu tema, que 
sintetizem a sua percepção das referências pesquisadas e que motivem a 
configuração de seu projeto. Esses conceitos podem estar entre os que foram 
trabalhados ao longo do curso ou podem ser propostos a partir de ideias, sensações 
ou práticas que você identifique em suas pesquisas e interesses.

- Pesquise textos de referência que favoreçam e apoiem a reflexão teórica sobre o 
seu tema, a sua pesquisa visual e os conceitos motivadores de seu trabalho. Você 
pode buscar tais referências entre os textos estudados ao longo do curso, nos livros 
indicados na Bibliografia da disciplina e em quaisquer outras fontes que estejam ao 
seu alcance.

- Elabore um texto, com no máximo três laudas de extensão, em que apresente 
os conceitos motivadores de seu trabalho, a que público se destina, qual o nicho de 
mercado, e reflita sobre as relações desses conceitos com o tema e as referências 
pesquisadas. Produza, assim, um desenvolvimento teórico das relações que 
sustentam a sua proposta de criação.

1.3 Início do trabalho de criação visual e definição de recursos e resultados 
pretendidos

- Comece o desenvolvimento prático de seu trabalho, realizando estudos 
preliminares que explorem o tema e os conceitos propostos para criação visual. 
Escolha uma superfície (têxtil, cerâmica, papel, sintético) e crie uma linha 
contendo três peças dentro do tema escolhido. Por exemplo, o tema pode ser 



estações da natureza e a superfície têxtil, criando uma linha com três estampas. 
Um outro exemplo é uma linha de capas de caderno para o público infantil. 
Experimente diferentes interpretações e soluções visuais e vá aos poucos 
eliminando e refinando alternativas, levando em conta as referências que você 
pesquisou para o projeto. Você pode utilizar qualquer tipo de material e escolher os 
recursos técnicos e metodologias que mais lhe interessem ou que melhor se 
adequem à sua proposta, vistos no decorrer das aulas. 
 
- A partir desses estudos preliminares, defina os recursos técnicos que pretende 
empregar na produção de seu projeto. Reflita sobre os resultados visuais que 
espera obter no desenvolvimento prático de seu trabalho e elabore um texto, com 
no máximo duas laudas de extensão, descrevendo os recursos e resultados 
pretendidos.

1.4 Redação do Projeto de Design de Superfície

Em suma, seu projeto ficará com os seguintes itens:

I - Introdução
- Breve introdução do projeto.

II - Tema e Referências Visuais
- Inclua aqui o texto produzido para a etapa 1.1, que poderá agora ser ajustado e 
complementado.

III - Conceitos Motivadores e Desenvolvimento Teórico
- Inclua aqui o texto produzido para a etapa 1.2, que poderá agora ser ajustado e 
complementado.

IV - Recursos Técnicos e Resultados Pretendidos
- Inclua aqui o texto produzido para a etapa 1.3, que poderá agora ser ajustado e 
complementado.

V – Defesa de criação e considerações finais
- Após finalizado os protótipos no ateliê, desenvolva uma defesa de criação do 
resultado final e faça suas considerações.  

VI - Referências Bibliográficas
- Material consultado desde o início das atividades do projeto. 

------------------------------

Projeto individual. O Projeto deve obedecer o seguinte formato: tamanho A4; 
fonte Arial; Tamanho da fonte 12; margem superior 2,5; margem inferior 2,5; 
margem esquerda 3,0; margem direita 3,0; Texto justificado; Espaçamento entre 
linhas simples. Entregar impresso.

AVALIAÇÃO - Serão avaliadas a estrutura do projeto e a relação do assunto 
apresentado com a temática da disciplina. Além disso, será avaliada a participação 
do acadêmico durante as orientações em sala, criação e apresentação do projeto 
final. Peso do projeto final: 10,0 
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