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SOBRE    O    CURSO     

 
 

Nome do curso: Pós-Graduação Lato Sensu Design de Móveis 
 

 

Modalidade: Presencial 
 

 

Área/Sub-área Capes/ CNPq: 
 

 

•   6.00.00.00-7 - Ciências Sociais Aplicadas 

o 6.12.00.00-0 - Desenho Industrial 

o 6.12.02.00-2 - Desenho de Produto 

 
Área de concentração: 

 

 

•     Design de produto no setor moveleiro; 

•     Gerenciamento de projeto e design corporativo; 

•     Tecnologia de materiais com ênfase na madeira; 

•     Design e competitividade: tendências, meio ambiente, identidade. 
 

 

O Curso está em conformidade com a Resolução CES/CNE nº 1, de 3 de abril de 

2001 e Parecer CNE/CES nº 617/99 em vigor no MEC - Ministério da Educação, 

e Resolução CEE nº459, de 23 de abril de 2013, do Conselho Estadual de 

Educação – Minas Gerais e as Normas Gerais da Pós-Graduação da UEMG. 

 
O curso será realizado de forma presencial. Os conteúdos serão passados em 

sistema expositivo, utilizando-se de técnicas modernas de apresentação em 

projetor multimídia e DVD disponibilizados nas instalações do curso nas 

dependências da Pós Graduação da Escola de Design / UEMG, em Belo 

Horizonte. Disciplinas que apresentem conteúdos de informática, assim como a 

elaboração dos trabalhos de conclusão do curso, serão também realizados nas 

instalações da Escola de Design / UEMG. Além disso, a Universidade, 

entendendo a importância do programa de Pós-graduação em Design de Móveis,  

disponibilizará  seu  espaço  físico,  i.e.,  bibliotecas,  laboratórios  e oficinas para 

uso dos estudantes no desenvolvimento dos trabalhos do curso. 
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JUSTIFICATIVA   

 

 

 

 

Este projeto propõe aprovação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Design de Móveis, a ser oferecido pela Escola de Design da Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG) para os próximos 5 anos. 

 
Diante do favorável desempenho das sete edições anteriores, os membros dos 

departamentos envolvidos reconhecem a necessidade da continuidade na 

formação de especialistas com capacitação direcionada para os problemas 

encontrados no setor moveleiro, no que diz respeito ao design em termos de 

projeto, gestão e estratégias de inovação. O Curso manterá o atendimento a 

um público diferenciado e objetivará, basicamente, responder à demanda de 

profissionais ligados à atividade moveleira, direta ou indiretamente. 

 
A década de 90 foi marco do processo de reestruturação do setor moveleiro no 

País, alcançado, entre outros fatores, pela crescente abertura comercial que 

permitiu a modernização tecnológica e a renovação do parque de máquinas. 

Apesar de este ter sido um movimento restrito às grandes empresas, no decorrer 

da década o setor obteve um excelente desempenho em termos de exportação, 

tornando-se uma das prioridades na política do governo federal. Esse interesse 

estratégico pelo setor se deve também à intensiva absorção de mão-de-obra e 

consequente geração de renda, características de empresas de micro e pequeno 

porte, assim como, à considerável dinâmica e flexibilidades possíveis em termos 

tecnológicos e de inovação em design, o que permite a ampliação e o alcance de 

novos mercados. 

 
Contudo, apesar da potencialidade, ao processo de modernização tecnológica 

e gerencial os resultados em termos de incremento em design dos produtos, do 

marketing empresarial e da valorização de marcas próprias, embora presentes 

ainda não alcancem o patamar de eficácia em termos de resultados econômicos. 

Um dos motivos para essa condição continua sendo a tímida presença de 

profissionais no campo de conhecimento do design e da gestão do design para 

o setor moveleiro. Esses fatores têm sido reconhecidos pelas próprias 

associações de produtores como sendo fundamentais para reagir às mudanças 

do mercado geradas pela legislação fiscal brasileira e mudanças no cenário  

internacional,  com  o  deslocamento  dos  polos  fabris  para  a  China. Esses 

fatos geraram mudanças significativas no design de produtos em geral. No setor 

moveleiro, em especial, as criações da marcenaria com identidade nacional 

ganharam destaque no mercado interno e externo, mais do que a
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tecnologia em si. Nas sete edições anteriores do curso, o número de alunos 

formados tiveram bons desempenhos junto ao setor, com presenças marcantes 

em concursos, na continuidade de estudos no nível de mestrado e nas novas 

formas de participação no mercado de trabalho, com ênfase no design autoral, 

design de pequenas séries, design voltado para a sustentabilidade e no 

empreendedorismo. 

 
Nas próximas edições do curso de especialização em "Design de Móveis" 

pretende-se manter a ênfase no empreendedorismo, implementado nos objetivos 

do curso. Esse incentivo é aplicado de forma que o aluno estruture um modelo 

de negócio próprio, estruturado no decorrer do curso, amparado pelas disciplinas. 

Este tem sido o grande diferencial do curso em relação aos cursos semelhantes, 

além de cumprir o requisito de atendimento ao mercado estabelecido pelas 

normas da pós-graduação. 

 
Esta proposta corresponde a uma demanda manifestada pelos próprios 

profissionais da área, ansiosos por uma formação reconhecida e direcionada. 

     
OBJETIVOS  e    METAS     

 
 

O objetivo geral do curso é formar Especialistas  em  Design  de  Móveis, 

aprimorando e atualizando os conhecimentos dos profissionais de design e áreas 

afins para atuarem diretamente e prontamente junto ao setor moveleiro. 

 
Para tanto o curso busca, como objetivos específicos: 

 

 

•   Incrementar   a   integração   entre   os   alunos   e   o   setor   moveleiro: 

empresário e empresas do setor; 

• Aprofundar os estudos do design em conteúdos técnicos específicos 

para o setor moveleiro; 

• Incentivar a inovação quanto à utilização da matéria-prima, novos usos, 

novos processos fabris e novos procedimentos de gestão; 

• Promover conhecimentos relacionados às questões de sustentabilidade, 

inovação e identidade; 

• Estimular a proposição de novos conceitos baseados em referências 

culturais, em técnicas tradicionais brasileiras; 

•   Incentivar iniciativas de empreendedorismo no setor.
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Tem como meta se diferenciar como curso no âmbito do país, com a manutenção 

do número de alunos e o oferecimento regular do curso a cada 24 meses; 

 
O curso oferece disciplinas a serem ministradas em conteúdos fundamentais, 

especiais e complementares. 

 
As disciplinas ministradas em Tópicos Fundamentais têm enfoque na 

fundamentação teórica e nos conhecimentos de cunho técnico, relativos à 

atividade projetual. 

 
Os conteúdos oferecidos em Tópicos Especiais são dedicados ao aporte de 

conhecimentos relativos à prática profissional de diversas áreas ligadas ao 

desenvolvimento de móveis e empreendedorismo. 

 
Em Tópicos Complementares são incluídas as visitas e disciplinas de outras 

áreas de interesse para o setor moveleiro. 

 
REGIME    DE    FUNCIONAMENTO     

 
 

Duração do programa: 20 meses. Em função direta da distribuição do 

cronograma de aula durante o período, a duração pode variar de 18 a 20 

meses. 

 
Dias e horários: as sextas-feiras de 18:30 as 22:30 horas e sábados de 8:30 as 

12:30horas, e de 13:30 as 17:30h,com intervalo em cada período de 4 aulas. 
 
Local: Escola de Design – 8o andar – sala 82. Av. Antônio Carlos 7545, Bairro 

São Luiz/ Pampulha, Belo Horizonte, MG. 
 

 

Visitas externas: são agendadas durante a semana em horário comercial, em 

acordo com a turma. 

 
CARGA HORÁRIA 

 

Carga horária programada equivalente a 444 horas.
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CRITÉRIOS    DE    ADMISSÃO    e    PÚBLICO    ALVO     
 
 

Profissional da área de Design de Ambientes, Design de Produto, Arquitetura, 

Administração e áreas afins, que tenha interesse em atuar em desenvolvimento 

de produto e design de móveis nas empresas do setor moveleiro e em 

empreendedorismo no setor. 

 
Os candidatos devem ser, portanto, portadores de diploma de curso superior 

em Design de Ambientes, Desenho Industrial, Arquitetura, Engenharia, 

Administração e áreas afins. 

 
Para ser admitido como aluno(a) regular, o(a) candidato(a) deverá ter sido 

aprovado(a) e classificado(a) no respectivo processo seletivo, com deferimento 

de sua matrícula pela coordenação do curso, conforme o seguinte: 
 
 

 
• A comissão de seleção será composta por professores integrantes do 

corpo docente da Escola de Design da UEMG e pela Coordenação de Pós-

Graduação do curso de Design de Móveis. 

• O resultado do Processo Seletivo será divulgado pelo site da UEMG em 

data  a  ser  comunicada  pela  coordenação  durante  a  entrevista  de 

seleção, e será afixada no Quadro de Avisos da Secretaria da Pós 

Graduação na Escola de Design, 8o andar. 

• O processo seletivo se realizará através da análise de curriculum vitae e 

entrevista conjunta ou individual previamente agendada, em sessão 

pública e gravada, com livre acesso para qualquer cidadão que nela queira 

estar presente. 

• Os critérios para aprovação são: graduação em áreas afins ao conteúdo 

do  curso,  disponibilidade  do  candidato  para  dedicação  ao  curso, 

interesse e perfil do candidato. 

• As notas serão publicadas no quadro de avisos do 8o andar da Escola 

de Design em data informada durante a entrevista.
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Para inscrição no Curso, na época própria, o candidato deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

 
•   Formulário de inscrição, preenchido e acompanhado de 2 (duas) fotos 

3x4 cm 

• Carta de apresentação, indicando o interesse e intenções em relação ao 

curso. 

• Cópia autenticada do diploma ou declaração de conclusão do curso de 

graduação 

• Cópia   autenticada   do   histórico   escolar   do   último   nível   cursado, 

explicitando o sistema de avaliação 

•   Curriculum Vitae 

•   Cópia do CPF e da Carteira de Identidade 

•   Cópia do Certificado de Serviço Militar 

•   Os  pedidos  de  inscrição  deverão  ser  encaminhados  à  secretaria  do 

Curso na Escola de Design / UEMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, 

7545, São Luiz – Belo Horizonte – CEP:31270-010, dentro do prazo 

definido no calendário. Formulários podem ser retirados no site da UEMG: 

www.uemg.br. 

• A  comissão  Coordenadora  nomeará  uma  banca  examinadora  que 

selecionará os candidatos por meio de análise curricular. 

• A seleção terá validade somente para matrículas no curso e no período 

para o qual o candidato foi aprovado. 

• As   matrículas   deverão   ser   efetuadas   na   secretaria   do   Curso, 

obedecendo às datas estipuladas no calendário do curso.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – DISCIPLINAS 

 
 
 
 

TÓPICOS FUNDAMENTAIS – 324 hs 
 
 

001. Fundamentos Estéticos e Históricos do Mobiliário  20 hs 
 

 

Estética. Conceitos de obra de arte e arte popular. Sociedade, 

referências culturais. A natureza da criatividade e o reconhecimento da 

arte como elemento de transmissão de conhecimento. O móvel no tempo 

no Brasil e no mundo. 

 
002. Mercado e Tendências  16 hs 

 

 

Análise   do   contexto   da   indústria   moveleira   local   nacional   e 

internacional. Os pólos moveleiros. Tendências: importância da 

prospectiva associada ao comportamento. Design contemporâneo nas 

micros, pequenas, médias e grandes indústrias de móveis. Mercado 

consumidor, lojistas, representantes e produtores. 

 
003. Tecnologia Aplicada 32 hs 

 

 

Propriedades, características, processos de obtenção, de produção e 

de  conformação  dos  materiais  usados  na  fabricação  de  móveis. 

Estudos do maquinário, dos desenvolvimentos tecnológicos e seus usos. 

Tratamento de materiais, acabamentos e estruturas. 

 
004. Design e Sustentabilidade – 32 hs 

 

 

Princípios do meio ambiente, qualidade de vida, preservação da natureza 

e sustentabilidade. Poluição ambiental, direitos e normas. Design 

sustentável e eco-design. “Produção Mais Limpa” no setor moveleiro. 

 
005. Ergonomia, Percepção e Conforto – 20 hs 

 

 

Conceitos, objetivos e análise do problema ergonômico. Limitações e 

capacidades   humanas   nas   relações   usuário-objeto.   Ergonomia 

cognitiva e antropometria. Ergonomia aplicada ao design de móveis em
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seus diversos setores: escolar, residencial, comercial, institucional, 

urbano e outros complementares. 

 
006. Metodologia Científica – 12 hs 

 

 

Diferentes abordagens do método científico. As metodologias e as 

técnicas para o procedimento científico. Aplicações no desenho 

industrial, especificamente no design de móveis. 

007. Desenvolvimento e Gerenciamento de Projeto I – 120 hs. 

Metodologia para o desenvolvimento do projeto do móvel nas fases de 

conceituação,   de   configuração,   detalhamento   do   produto,   testes 

embalagens e transporte. Ferramentas metodológicas ligadas à gestão 

de projetos. 

 
008. Interface Projeto e Produção – 16 hs 

 

 

Estudo da interface entre o design e layout, fluxo de produção, 

administração de materiais, logística e transporte. Ferramentas 

gerenciais para o planejamento e controle de produção de móveis em 

micro, pequenas, medias e grandes empresas. 

 
009. Representação Gráfica – 16 hs 

 

 

Formas de representação gráfica do projeto do móvel. Desenho como 

linguagem artística e projetual. Técnicas de desenho avançado, sketches 

e rendering. 

 
010. Documentação Técnica e Informatização – 16 hs 

 

 

Linguagens de documentação técnica, normas aplicáveis, padrões de 

documentos fabris. Integração da informatização no processo projetual 

e de produção. 

 
011. Processos Criativos em Design – 16 hs 

 

 

Teoria, métodos e ferramentas para a criatividade. Conceituação e 

criação de produtos baseada em pesquisas, significados, referencias, e 

associação de idéias.
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TÓPICOS ESPECIAIS – 56 hs 
 

 

012. Experimentações – 36 hs 
 

 

Workshops de prospecções e atividades participativas relacionadas ̀ a temas 

proeminentes no design de Móveis . Novos conceitos, autores, experiências, 

e outros assuntos relevantes. Profissionais convidados para a participação 

especial por tema proposto. 

 
013. Ciclo de Palestras – 24 hs Abordagem de temas relacionados ao 

setor 

 
TÓPICOS COMPLEMENTARES – 60 hs. 

 

 

014. Interação Técnica   – 20 hs 
 

 

Visitas à empresas, apresentação de empresários do setor moveleiro e 

demonstração de fornecedores. 

 
015. Inovação para  Setor Moveleiro – 36 hs. 

 

 

A  visão  do  negócio  aplicado  ao  design  de  móveis.  Métodos  e 

ferramentas de inovação no setor moveleiro, desde a identificação de 

oportunidades até a comercialização. 

 
016. Materiais e Linguagens -12 hs 

 

 

Análise  do  móvel  no  contexto  conceitual dos  espaços. Análise  dos 

aspectos subjetivos dos  diversos tipos de materiais, considerando a 

linguagem  como  elemento  diferenciador  de  seleção.  Apresentação 

de técnicas para a aplicação desses aspectos no mobiliário. 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO - 

 

 

Prototipagem de um móvel com a realização de teste com usuários, sendo 

considerado a validação do projeto desenvolvido. Atividade realizada em 

parceria com empresas do setor, selecionada pelo aluno e sob sua 

responsabilidade. O trabalho de Conclusão tem a duração de 4 semanas, 

A apresentação final é realizada na presença de banca composta por 

professores e profissionais do mercado convidados a participar.
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SISTEMA    DE    AVALIAÇÃO     
 
 

A avaliação do rendimento escolar do aluno será feita por disciplina, 

compreendendo separadamente, aproveitamento e frequência. A verificação do 

aproveitamento nas disciplinas será feita a critério do professor e de acordo 

com as características de cada disciplina, podendo ser arguição, provas, exames, 

relatórios e projetos, bem como pelo seu interesse e participação efetiva nas 

atividades da mesma. O aproveitamento do aluno será expresso pelos conceitos: 

 
A – Ótimo : 90 a 100 pontos 

 

B - Muito Bom:  80 a 89 pontos 
 

C – Bom:  70 a 79 pontos 
 

D – Regular: 60 a 69 pontos 
 

E – Fraco: 40 a 59 pontos 
 

F – Insuficiente: abaixo de 40 pontos ou infrequente. 
 
 

Somente serão aprovados nas disciplinas os estudantes que obtiverem nota final igual 

ou superior a 70 (setenta), mínimo conceito C, e que tiverem frequência mínima de 

75% em cada disciplina. 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 

O acompanhamento didático-pedagógico do estudante será exercido por 

professor (es) orientador (es), da disciplina Desenvolvimento e Gerenciamento 

de Projeto, que supervisionará a pesquisa/projeto para elaboração do Trabalho 

Final do curso. 

 
O(s) orientador(es), juntamente com o estudante, deverá (ão) registrar junto à 

Coordenação do Curso o projeto de pesquisa (projeto de produto ou monografia), 

objeto do Trabalho Final. 

 
O Trabalho Final poderá ser desenvolvido sob forma de projeto de produto ou de  

monografia,  esta  ultima  dentro  do  padrão  da  ABNT.  Deverá  seguir
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cronograma definido pela Coordenação do Curso e ser apresentado ao 

final do curso em data pré-estabelecida pela mesma. 

 
O tema sobre o qual o Trabalho Final será desenvolvido é definido de acordo com 

o(s) orientador(es), em comum acordo com o estudante. 

 
O Trabalho Final deverá focalizar um tema ligado ao conteúdo do Curso, em uma 

das linhas de pesquisa propostas, e em consonância com os objetivos do mesmo. 

 
O Trabalho Final deverá ser entregue à secretaria do Curso 15 dias antes da data 

prevista para a apresentação, valendo 100 pontos. 

 
O Trabalho Final será apresentado em duas etapas. Primeiramente, perante uma 

banca composta pelos professores orientadores, sob a presidência do 

coordenador do curso.  Em um segundo momento, os alunos serão avaliados por 

banca composta de convidados externos com reconhecida atuação no mercado 

de móveis, indicados pelos professores orientadores e pela Comissão 

Coordenadora do Curso. 

 
Os critérios de avaliação serão os mesmos, para cada etapa de banca. A nota 

final será a média aritmética das notas das duas etapas. Somente participará 

da segunda etapa de avaliação, o aluno que alcançar a nota 70 na primeira 

avaliação. 

 
O julgamento dos trabalhos de conclusão de curso obedecerá aos seguintes 

critérios: 

 
Critérios Pontuação Nota 

Atribuída 

Apresentação do Conceito 10  

Tecnologia: materiais e processos 10  

Modelo/Protótipo 30  

Apresentação 10  

Potencial de Inovação: real possibilidade de 

colocação no mercado 

40  

Avaliação final 100  
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CORPO  DOCENTE     
 
 

O corpo docente é formado por professores da UEMG e professores 

colaboradores, em sua totalidade doutores e mestres. Palestrantes e 

especialistas convidados complementarão os conteúdos em palestras. Pode 

acontecer a substituição de professores durante o curso por motivos alheios. 

 
Os  professores  responsáveis  pelas  disciplinas  são  vinculados  a  UEMG, 

efetivos ou designados, como apresentado no quadro abaixo. O Coordenador do 

curso assume a responsabilidade das disciplinas que são ministradas por 

professores colaboradores, ou seja, externos `a UEMG: 

 
 

Professor 
 

Instituição/Situação 
 

Disciplina 

 

Giselle Hissa Safar – M.Sc. 

Engenharia de Produção - 

UFMG, (2001) 

UEMG/Efetivo  

Fundamentos 

Estéticos e Históricos 

do Mobiliário 

 

Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção - 

UFMG (2002) (representa a 

Profa. Colaboradora Roberta 

Lopes) 

 

UEMG/Designado 
 

 
 

Mercado e 

Tendências 

Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção- 

UFMG (2002) (representa o 

Professor Colaborador 

Glauciney Rodrigues) 

 

UEMG/Designado 
 
 
 

Tecnologia Aplicada 

Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção - 

UFMG (2002) (representa a 

Professora Colaboradora 

Flavia Tenuta) 

 

UEMG/Designado 
 

 
Design e 

Sustentabilidade 

Gilberto  Almeida  –  M.Sc.  em 
 

Design – UEMG (2013) 

 Ergonomia,Percepção 

e Conforto 

 

Maria Bernadete Santos 

Teixeira – M. Sc. Engenharia 

de Produção - UFMG  (2002) 

 

UEMG/Designado 
 
 

Metodologia Cientifica 
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Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção- 

UFMG (2002) 

 

UEMG/Designado 
 

Desenvolvimento e 

Gerenciamento 

Projeto 

 

Eduardo Wilke – M. Sc. em 

Design  - UEMG (2014). 

 

UEMG/Designado 
 

Interface Produto e 

Produção 

 
Romeu Rodrigues – M.Sc. em 

Design – UEMG (2014) 

 

UEMG/Designado 
 

Documentação 

Técnica e 

Informatização 

 

Maria Jose Canedo – M.Sc. 

em Design – UEMG (2016) 

 

UEMG/Efetivo 
 

Inovação para o Setor 

Moveleiro 

 

Simone Maria Brandão 

Marques de Abreu – M.Sc. em 

Design – UEMG  (2015). 

 

UEMG/Designado 
 
Materiais e 

Linguagens 

 

Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção - 

UFMG (2002) 

 

UEMG/Designado 
 
 

Experimentações 

 

Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção - 

UFMG (2002) 

 

UEMG/Designado 
 
 

Ciclo de Palestras 

 

Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção - 

UFMG (2002) 

 

UEMG/Designado 
 
 

Interação Técnica 

 

Claudia Dias de Oliveira – M. 

Sc. em Design – UEMG (2015) 

 

UEMG/Designado 
 

Processos Criativos 

em Design 

 

Cristina Abijaode – M. Sc. 

Engenharia de Produção - 

UFMG (2002) 

 

UEMG/Designado 
 
Trabalho de 

Conclusão 
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Professores  Internos  à  UEMG,  com  vinculo  institucional,  que  participam 

das disciplinas junto a outros professores responsáveis: 
 

 

 
Professor 

 

Instituição/Situação 
 

Disciplina em que 

participa 

 

Frederico Mendes Teixeira – 

M. Sc. em Ambiente 

Construído -  UFMG (2013) 

 

UEMG/Designado 
 
Representação 

Gráfica 

 
 
 
 

Professores Colaboradores – Externos `a Universidade: 
 

 
 

Professor 
 

Instituição/Situação 
 

Disciplina 

 

Roberta Lopes – M.Sc. em 

Administração – 

FPL/Fundação Pedro Leopoldo 

UEMG (2016) 

 

IF – Instituto Federal 
 
 

Mercado e 

Tendencias 

Flavia Tenuta – M. Sc. em 

Industrial Design - National 

University of Singapore, 

Singapura (2012) 

 

UNA  
Design e 

Sustentabilidade 

 

Glaucinei Rodrigues Corrêa – 

D.Sc. em Arquitetura e 

Urbanismo - - UFMG  (2015) 

 

UFMG – Professor 

Adjunto, Escola de 

Arquitetura. 

 
 

Tecnologia Aplicada 

 

Palestrantes  –  Convidados,  de  acordo  com  a  demanda  da  turma  para  temas 

específicos identificado durante o andamento do curso: 

 
 

Professor 
 

Instituição 
 

Disciplina 

 
 

A convidar dependendo 

da demanda da turma 

  

Ciclo de Palestras – 

Sugestão de tema: 

Propriedade Intelectual e 

contratos 

 

A convidar dependendo 

da demanda da turma 

  

Ciclo de Palestras – 

Sugestão de tema: Branding 
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A convidar dependendo 

da demanda da turma 

 
 

Ciclo de Palestras – 

Sugestão de tema: Gestão 

de Desenvolvimento de 

Produto 

 
A convidar dependendo 

da demanda da turma 

  

Ciclo de Palestras – 

Sugestão de tema: Design 

Sistêmico 

 

A convidar dependendo 

da demanda da turma 

  

Experimentações – Design 

Estratégico 

 

A convidar dependendo 

da demanda da turma 

  

Experimentações - 

Agenciamento 

 

A convidar dependendo 

da demanda da turma 

  

Experimentações – 

Resignificação 

 
 
 

 
 

Titulação 
 

Quant. 
 

% 

Professores Doutores 01 8% 

Professores Mestres 12 92% 

Professores Especialistas 00 0% 

Professores Graduados 00 0% 

TOTAL de Professores 13 100% 

 
Professores da UEMG - efetivos 02 15% 

Professores da UEMG - designados 08 62% 

Professores Externos à UEMG 03 23% 
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DOCENTE  RESPONSÁVEL     
 
 

A  Coordenação  Acadêmico-pedagógica  do  Curso  de  pós-graduação  Lato 

Sensu Design de Moveis fica a cargo das professoras Cristina Abijaode Amaral 

e Simone Maria Brandão Marques Abreu com as seguintes atribuições: 
 

 

- Elaborar plano acadêmico, elaborar e conduzir o plano pedagógico; organizar 

os encontros presenciais e a apresentação do Trabalho Final; acompanhar a 

conduta dos professores em sala de aula; realizar o fechamento do curso de 

acordo com as Normas Gerais da Pós-Graduação, acompanhar a planilha 

financeira   executada   pela Fundação   de   Apoio   e   Desenvolvimento   da 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, programar e executar as novas 

edições do curso. 
 
 
 

 
LINHAS    DE    PESQUISA     

 
 

•   Metodologia de Projeto no Design de Produto; 

•   Sistema - Produto e Gerenciamento de projeto; 

•   Seleção de Materiais; 

•   Meio ambiente e Sustentabilidade; 

•   Referências Culturais e Identidade; 

•   Ergonomia, Conforto e Análise Sensorial; 

•   Estudo Prospectivo das Tendências de Mercado. 
 

 

     
INFRA-‐ESTRUTURA     

 
 

Instalações Físicas Da Pós-Graduação Da Escola De Design 
 

A Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais possui uma 

infraestrutura exclusiva para a realização de cursos de pós-graduação situada no 

oitavo andar de sua sede. 
 

 

Salas de Aula 

A  pós-graduação  possui  4  (quatro)  salas  de  aula  com  capacidade  para 

quarenta alunos cada uma disponibilizadas exclusivamente para a realização 

de seus cursos.
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Secretaria 

A secretaria da pós-graduação dispõe de dois funcionários para o apoio `a 

realização dos cursos. 
 

 

Áudio Visual 

A  pós-graduação  dispõe  de  equipamentos  de  áudio  visual  como  retro 

projetores, projetores multimídias, computadores, televisores e DVDs 

exclusivamente para atendimento aos seus cursos. 
 

 

Instalações Físicas Compartilhadas com a Graduação 
 

 

Em 2005 a Escola de Design recebeu novas instalações à Av. Antônio Carlos 

7535, 7545 e 7575 onde ocupa uma área total de aproximadamente 60000 m² 

que sustenta uma edificação de 9 andares. Além das atividades de ensino ali são 

desenvolvidas as atividades de pesquisa e extensão nos seus diversos Centros, 

Laboratórios, Núcleos e Oficinas. Hoje, com cerca de 1300 alunos e 

137 professores a graduação da Escola de Design compartilha com a pós- 

graduação os referidos centros, laboratórios, núcleos, oficinas bem como o 

acervo de sua Biblioteca. 

 

Número de Vagas   

 

São oferecidas 45 (quarenta e cinco) vagas. 

 
 

FREQUENCIA   
 
 

O  controle  de  frequência  será  de  responsabilidade  de  cada  professor, 

utilizando a assinatura dos alunos em folha-padrão do curso, para cada dia de 

aula. Será exigido 75% de frequência em cada disciplina. 

 

     
CERTIFICADO   

 
 

Será conferido certificado ao estudante que: 
 

 

•   Lograr aprovação em todas as disciplinas; 

•   Ter presença mínima de 75% das aulas; 

•   Apresentar Trabalho Final, obtendo média igual ou superior a 70%; 
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•   Obtiver média global igual ou superior a 70%; 
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CURSOS     DE     ESPECIALIZAÇÃO   LATO   SENSU     DA     ESCOLA     DE     DESIGN   
–   

Histórico    da    Escola    de    Design     
 

 
 
 

A Escola de Design da UEMG oferece também os cursos de Pós Graduação Lato 

Sensu Especialização em Gestão do Design e Especialização em Design de 

Joias, com seus respectivos e específicos planejamentos pedagógicos. 
 

 

ENCERRAMENTO DO CURSO 
 

 
O Protocolo de Encerramento do Curso deve ser encaminhado a Diretoria da 

Escola de Design e Pró – Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ao término 

de cada edição do curso. 
 

 

INFORMAÇÕES  GERAIS   
  

 
 

BIBLIOTECA – os alunos da pós-graduação Especialização em Design 

de Móveis usufruem o direito de uso integral da biblioteca; 

CANTINA  –  a  cantina  atende  aos  alunos  nos  horários  normais  de 

funcionamento, com exceção do sábado a tarde. 

LOJINHA – Espaço comercial de terceiros que oferece produtos e 

serviços de cópias,  impressões,  materiais  de  papelaria  e 

generalidades.. 

ESTACIONAMENTO: aos sábados o estacionamento ‘e liberado para 

os alunos do curso de Especialização em Design de Móveis. 

ALOJAMENTO: a UEMG não se responsabiliza pelo alojamento dos 

alunos durante o curso. 

CALENDÁRIO – em anexo 

PLANILHA FINANCEIRA – em anexo 

PROGRAMA ANALÍTICO DAS DISCIPLINAS – em anexo 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS PROFESSORES – em 

anexo 
 

 

 

Profa. Cristina  Abijaode                                        Profa. Simone Marques 
 

 

Coordenação do Curso de Especialização em Design de Móveis 
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Data: 30/10/2016 
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