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1. Objetivo
O objetivo do projeto da disciplina é promover um espaço de experimentação e exercício de

atividades  mais  próximas  da  realidade  prática  nas  organizações  de  aplicação  dos  conceitos  e
ferramentas conceituais trabalhadas no curso. Para isso, é uma atividade essencialmente aplicada,
levando  os  alunos  a  vivenciarem situações,  dificuldades,  experiências  que  permitam visualizar
como as questões de Design da Informação se dão na cultura organizacional brasileira. 

Este projeto tem por objetivo que o grupo estude um tema específico e construa um design
de informação de uma apresentação em slides de 25 a  35 slides,  demonstrando graficamente a
aplicação de vários dos conceitos estudados e praticados ao longo do curso. 

2. Escolha do tema
O projeto terá como tema uma das 3 grandes áreas a serem apresentadas a seguir. As áreas

de interesse são:
• Inteligência coletiva e redes sociais;
• Big data e mineração de dados;
• Visualização e design da informação.

3. Etapas do projeto
Espera-se que para a boa execução do projeto, o grupo realize as sequintes etapas:

1. Levantamento bibliográfico, webográfico e dados de relevância sobre o tema:
encontrar  documentos,  sites,  grupos,  páginas  de  referência  que  possam ajudar  a
entender o tema, bem como ter informação de base para poder apresentar;

2. Proposta de tópicos da apresentação: o que, de tudo estudado, será apresentado e
em que ordem deve aparecer;

3. Proposta de design gráfico para os tópicos da apresentação (esboço): para cada
tópico a ser apresentado, o grupo deve construir uma proposta em formato de esboço,
já  imaginando que tipos de gráficos,  diagramas,  cores,  tabelas,  imagens e  outros
objetos de design que serão utilizados;

4. Produção gráfica do design: produção dos diagramas, gráficos, tabelas, imagens,
etc... que serão utilizados para a apresentação;

5. Montagem da apresentação: montagem sequencial  do material,  incluindo textos
elucidativos e material decorativo.

4. Organização do documento
O documento  a  ser  entregue  é  o  mesmo material  que  será  apresentado oralmente.  Este

documento deve ter, minimamente, as seguintes seções:
1. Introdução: apresentar o tema e seus principais tópicos relacionados;
2. Situação atual: como o tema se encontra atualmente, seus principais desafios, suas

questões emergentes, instituições atuantes, estratégias, usos, entre outras coisas que
você considere que ajudem a definir a situação atual;

3. Relações com a Gestão da Informação: de que maneira você identifica relações do



seu tema escolhido com a Gestão da Informação. Procure explicitar essa relação com
foco, sobretudo, nas disciplinas e nas áreas do curso que você já estudou.

4. Oportunidades para o Gestor da Informação: procure mostrar que oportunidades
você visualiza de trabalhos e desenvolvimento de projetos dentro deste tema. Tente
criar algumas categorias e proponha formas interessantes de organizar a informação.

5. Conclusões:  o  que  você  pode  concluir  de  todo  o  processo  de  realização  deste
projeto.

5. Apresentação oral
O projeto será apresentado de forma oral em aula da disciplina de Design da Informação. É

esperado  da  apresentação  ao  menos  um  slide  por  tópico  do  item  anterior,  facilitando  um
entendimento geral do projeto, seus produtos e conclusões. 

A apresentação será de em torno 25-35 minutos e espera-se que todos os membros do grupo
participem de forma ativa. 

6. Avaliação
A nota final do projeto é composta por 60% do documento escrito e 40% da apresentação.


