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Mestrado em Design

2. Curso

 2

3. Ciclo de Estudos

Programa da Unidade Curricular

PROJECTO DE DESIGN

Ano Lectivo 2020/2021

PROJECTO DE DESIGN (M4302)

4. Unidade Curricular

 1

6. Ano curricular

º

º

5. Área Científica

2º Semestre

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

Faculdade de Arquitectura e Artes (2º Ciclo)

1. Unidade Orgânica
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8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 60,00

 10,00

 15,00

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Prof. Doutor Arq. RUI MANUEL REIS ALVES

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

Consolidar capacidades processuais adquiridas no 1º semestre, designadamente na UC 

Direcção e Gestão Criativa do Design, respondendo a situações concretas e propondo soluções 

projectuais criativas, inovadoras, diferenciadoras, alternativas ou inesperadas; viáveis. 

Promover transdisciplinaridades: com áreas de projecto convergentes com o Design para a 

Cidade / design de ambientes (temática da presente edição do Mestrado em Design) e 

considerando conteúdos programáticos de outras UCs.

15. Objectivos Específicos

Orientar aptidões para projectos de espaços comerciais (retail design).

Entender especificidades de abordagem a estes projectos, designadamente entendê -los como 

projectos de design integrado, para além do design de ambientes, i.e. de convergência com 

outras áreas de projecto: arquitectura, design de equipamento, de comunicação, etc.

Projectar para o todo e para o detalhe.

Desenvolver capacidades de trabalho individual e em equipa.

Aprofundar o uso de ferramentas de investigação e execução.

16. Competências a adquirir
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Consolidar capacidades de articulação entre teoria(s) e prática; bem como de reflexão 

transdisciplinar e pensamento crítico, orientados para projecto.  

Integrar práticas sustentáveis em projecto.

Consolidar processos de investigação e desenvolvimento para obtenção de novos conceitos e 

soluções.

Integrar práticas colaborativas em projecto.

Realizar projectos de apresentação e execução (detalhe construtivo).

Reunir competências com vista à iminente formulação de uma proposta de dissertação.

Sessões teóricas de acordo com os conteúdos programáticos.

Sessões de visualização e análise de casos.

Sessões de enquadramento aos enunciados do exercício e projecto a lançar.

Sessões extra, em regime de visita de estudo, para análise de casos in loco.

Exposições participadas; debate.

Apoio à investigação e ao desenvolvimento de projecto.

Sessões de orientação tutorial.

Sessões de avaliação ao exercício e projecto / processo de avaliação contínua.

Sessão de avaliação em exame.

17. Metodologia de ensino

18. Conteúdos Programáticos
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Enquadramento: Design para a Cidade / design de ambientes.

Design de espaços comerciais (retail design) no âmbito do design de ambientes e na 

convergência com outras áreas de projecto: arquitectura, design de interiores, design de 

equipamento, design de comunicação, etc.; design de espaços comerciais enquanto design 

integrado.

Outras transdisciplinaridades, incluindo articulações/confrontações com conteúdos 

programáticos de outras UC do 1º e 2º semestres.

Projecto de espaços comerciais: 

- Entre o espaço/ambiente e o branding;

- Lojas em espaços interiores;

- Estruturas efémeras em espaços interiores: showrooms, lojas pop-up, quiosques, stands, etc.;

- Estruturas efémeras em espaços exteriores: lojas pop-up, quiosques, etc.;

- Estruturas (des)montáveis;

- Possibilidade/pertinência de opções modulares;

- Efemeridade no design de espaços comerciais;

- Espaço, estruturas, materiais, cor, luz (natural e artificial), ambientes sonoros, aplicações 

gráficas, aplicações multimédia, mobiliário e outros equipamentos; 

- Suportes complementares de comunicação/divulgação: websites, lojas virtuais, outros 

suportes digitais online, suportes impressos diversos.

- Projectar para evidenciar as qualidades de uma empresa, marca ou instituição, assim como 

dos respectivos produtos ou serviços apresentados para venda ou divulgação.

- Projectar para o todo e para o detalhe / pormenor construtivo: projecto de apresentação e 

projecto de execução.

Lançamento de um exercício de análise crítica de casos.

Lançamento de um projecto respondendo a uma situação concreta, na expectativa da proposta , 

desenvolvimento e apresentação de conceitos e soluções criativas, inovadoras , 

diferenciadoras, alternativas, inesperadas, porém de execução viável. 

Processos metodológicos de investigação e desenvolvimento para a obtenção de resultados 

esperados. 

Projectar para a criação de negócios, para as empresas, para as marcas, para as instituições 

mas, sobretudo, para as pessoas, considerando-as como parte activa na definição de conceitos 

e soluções; projectar colaborativamente, com todos os actores envolvidos.

Projectar para contextos socioculturais emergentes.

Projectar soluções sustentáveis.

Pesquisar e projectar para a descoberta de vertentes possíveis de investigação e 

desenvolvimento, tendo em vista a iminente formulação de uma proposta de dissertação.

Projecto individual, realizado em três fases, recorrendo a processos apropriados e a meios 

disponíveis. 

Elaboração de proposta(s) para dissertação de mestrado.

Apresentações em documentos digitais; avaliações em sessões participadas, designadamente 

on-line; consideração da qualidade e do aprofundamento dos trabalhos. 

Empenho; participação, assiduidade e pontualidade, designadamente nas sessões on-line; e 

cumprimento de calendarizações.

19. Métodos de Avaliação
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Bibliografia indicada. 

Recurso à mediateca da ULL e a outras mediatecas e bibliotecas.

Meios analógicos e digitais (offline e online) para exposição de conteúdos programáticos e para 

investigação, desenvolvimento e apresentação de trabalhos.

Visitas de estudo.

20. Recursos Didácticos

Retail Design

Espaços comerciais

Branding

Inovação

Diferenciação

21. Palavras Chave
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MACFARLAINE, BrendanAutor(es):

23. Bibliografia Principal

Store Design: Experience-Based RetailTitulo:

Edição: 1ª

Mulgrave, Victoria

 2018

Local:

Ano:

The Images Publishing GroupEditora:

PETERMANS, Ann; KENT, Anthony, eds.Autor(es):

Retail Design: Theoretical PerspectivesTitulo:

Edição: 1ª

London e New York

 2017

Local:

Ano:

RoutledgeEditora:

TEUFEL, Philipp; ZIMMERMANN, RainerAutor(es):

Holistic Retail Design: Reshaping Shopping for the Digital EraTitulo:

Edição: 1ª

Amsterdam

 2015

Local:

Ano:

Frame PublishersEditora:

MESHER, LynneAutor(es):

24. Bibliografia Complementar

Basics Interior Design 01: Retail DesignTitulo:

Edição: 1ª

Lausanne

 2010

Local:

Ano:

AVA PublishingEditora:

PLUNKETT, Drew; REID, OlgaAutor(es):

Detail in Contemporary Retail DesignTitulo:

Edição: 1ª

London

 2012

Local:

Ano:

Laurence King PublishingEditora:
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Ficha técnica MIP

Título

Autor

Classificação

Descritores

Colaborador(es)

Data/Hora

Formato de dados

Estatuto de utilização

Relação

(c) Universidade Lusíada de Lisboa, 2021

Programa da unidade curricular 'PROJECTO DE 

DESIGN': Ano Lectivo 2020/2021

-

-

-

04-03-2021  17:48:00

Texto, PDF

Acesso público

Versão 1,0

Prof. Doutor Arq. RUI MANUEL REIS ALVES
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8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 60,00

 10,00

 15,00

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Prof. Doutor RUI HUMBERTO DE MATOS DIAS

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

Consolidar capacidades processuais adquiridas no 1º semestre, designadamente na UC 

Direcção e Gestão Criativa do Design, respondendo a situações concretas e propondo soluções 

projectuais criativas, inovadoras, diferenciadoras, alternativas ou inesperadas; viáveis. 

Promover transdisciplinaridades: com áreas de projecto convergentes com o Design para a 

Cidade / design de ambientes (temática da presente edição do Mestrado em Design) e 

considerando conteúdos programáticos de outras UCs.

15. Objectivos Específicos

Orientar aptidões para projectos de espaços comerciais (retail design).

Entender especificidades de abordagem a estes projectos, designadamente entendê -los como 

projectos de design integrado, para além do design de ambientes, i.e. de convergência com 

outras áreas de projecto: arquitectura, design de equipamento, de comunicação, etc.

Projectar para o todo e para o detalhe.

Desenvolver capacidades de trabalho individual e em equipa.

Aprofundar o uso de ferramentas de investigação e execução.

16. Competências a adquirir
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Consolidar capacidades de articulação entre teoria(s) e prática; bem como de reflexão 

transdisciplinar e pensamento crítico, orientados para projecto.  

Integrar práticas sustentáveis em projecto.

Consolidar processos de investigação e desenvolvimento para obtenção de novos conceitos e 

soluções.

Integrar práticas colaborativas em projecto.

Realizar projectos de apresentação e execução (detalhe construtivo).

Reunir competências com vista à iminente formulação de uma proposta de dissertação.

Sessões teóricas de acordo com os conteúdos programáticos.

Sessões de visualização e análise de casos.

Sessões de enquadramento aos enunciados do exercício e projecto a lançar.

Sessões extra, em regime de visita de estudo, para análise de casos in loco.

Exposições participadas; debate.

Apoio à investigação e ao desenvolvimento de projecto.

Sessões de orientação tutorial.

Sessões de avaliação ao exercício e projecto / processo de avaliação contínua.

Sessão de avaliação em exame.

17. Metodologia de ensino

18. Conteúdos Programáticos
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Enquadramento: Design para a Cidade / design de ambientes.

Design de espaços comerciais (retail design) no âmbito do design de ambientes e na 

convergência com outras áreas de projecto: arquitectura, design de interiores, design de 

equipamento, design de comunicação, etc.; design de espaços comerciais enquanto design 

integrado.

Outras transdisciplinaridades, incluindo articulações/confrontações com conteúdos 

programáticos de outras UC do 1º e 2º semestres.

Projecto de espaços comerciais: 

- Entre o espaço/ambiente e o branding;

- Lojas em espaços interiores;

- Estruturas efémeras em espaços interiores: showrooms, lojas pop-up, quiosques, stands, etc.;

- Estruturas efémeras em espaços exteriores: lojas pop-up, quiosques, etc.;

- Estruturas (des)montáveis;

- Possibilidade/pertinência de opções modulares;

- Efemeridade no design de espaços comerciais;

- Espaço, estruturas, materiais, cor, luz (natural e artificial), ambientes sonoros, aplicações 

gráficas, aplicações multimédia, mobiliário e outros equipamentos; 

- Suportes complementares de comunicação/divulgação: websites, lojas virtuais, outros 

suportes digitais online, suportes impressos diversos.

- Projectar para evidenciar as qualidades de uma empresa, marca ou instituição, assim como 

dos respectivos produtos ou serviços apresentados para venda ou divulgação.

- Projectar para o todo e para o detalhe / pormenor construtivo: projecto de apresentação e 

projecto de execução.

Lançamento de um exercício de análise crítica de casos.

Lançamento de um projecto respondendo a uma situação concreta, na expectativa da proposta , 

desenvolvimento e apresentação de conceitos e soluções criativas, inovadoras , 

diferenciadoras, alternativas, inesperadas, porém de execução viável. 

Processos metodológicos de investigação e desenvolvimento para a obtenção de resultados 

esperados. 

Projectar para a criação de negócios, para as empresas, para as marcas, para as instituições 

mas, sobretudo, para as pessoas, considerando-as como parte activa na definição de conceitos 

e soluções; projectar colaborativamente, com todos os actores envolvidos.

Projectar para contextos socioculturais emergentes.

Projectar soluções sustentáveis.

Pesquisar e projectar para a descoberta de vertentes possíveis de investigação e 

desenvolvimento, tendo em vista a iminente formulação de uma proposta de dissertação.

Projecto individual, realizado em três fases, recorrendo a processos apropriados e a meios 

disponíveis. 

Elaboração de proposta(s) para dissertação de mestrado.

Apresentações em documentos digitais; avaliações em sessões participadas, designadamente 

on-line; consideração da qualidade e do aprofundamento dos trabalhos. 

Empenho; participação, assiduidade e pontualidade, designadamente nas sessões on-line; e 

cumprimento de calendarizações.

19. Métodos de Avaliação
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Bibliografia indicada. 

Recurso à mediateca da ULL e a outras mediatecas e bibliotecas.

Meios analógicos e digitais (offline e online) para exposição de conteúdos programáticos e para 

investigação, desenvolvimento e apresentação de trabalhos.

Visitas de estudo.

20. Recursos Didácticos

Retail Design

Espaços comerciais

Branding

Inovação

Diferenciação

21. Palavras Chave
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