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PRAZO DE ENTREGA DESTA FICHA EM PROJETO 6, PELO ALUNO:

NOME DO ALUNO

TURMA 

MATRÍCULA

CELULAR

LINHA DE PESQUISA / ASSINALAR

FIXO

A.
B.
C.

E-MAIL

D.

Design: teoria e projeto
Design, arte, linguagens e processos
Design de comunicação: formas visuais de narração, interação e
representação
Questões urbanas: design, arquitetura, planejamento, paisagem

ÁREA / ASSINALAR

ASSINATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TÍTULO DO TCC

PALAVRA-CHAVE 1

PALAVRA-CHAVE 2
9.
10.
11.

NOME DO ORIENTADOR

12.
UNIDADE E DRT

13.
14.

CELULAR

15.
16.
17.
18.
19.

ASSINATURA

DIA DO ATENDIMENTO

20.
21.
22.

HORA
23.
24.

LOCAL

PARECER DO ORIENTADOR
APRESENTAÇÃO DO TCC À BANCA EXAMINADORA:

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

ASSINATURA E DATA:

36.

aeronave de pequeno porte
ambiente interior (design de interiores: da residência, do escritório, da
escola, da loja, do cinema, da danceteria, etc)
arte e design: foto, desenho, pintura, gravuras, escultura
áudio, som, design sonoro
componentes do edifício
comunicação eletrônica digital
confecção de maquetes, protótipos e modelos
design da ecologia (design voltado à preservação do ambiente e das
fontes de energia, inclusive redesign, reaproveitamento, mudança de
uso, adaptação, remanufatura, reciclagem e reutilização de
dispositivos, utensílios e sistemas de objetos
design da informação
design de superfície
design gráfico ambiental (comunicação visual em espaços naturais e
construídos)
design para os meios de comunicação sonoros e áudio-visuais (vídeo,
cinema, tv, rádio)
design para teatro, circo, cinema, televisão
editorial: livros, jornais, revistas, impressos institucionais e comerciais,
ilustração, hq, recursos gráficos especiais
eletrodoméstico
eletroeletrônico
embalagem
embarcação de pequeno porte
food design (design do alimento, da alimentação, dos utensílios e
serviços e espaços relacionados à alimentação)
gestão do design, gerenciamento do design
inclusão, design universal
jogos digitais (inclusive concept-art para games), comunicação
interativa e narrativas digitais diversas
jogos e brinquedos não eletrônicos (inclusive brinquedos para parque
infantil)
lazer e esporte (equipamento para camping, apetrechos esportivos em
geral, exceto vestuário)
locomoção pessoal (motocicleta, bicicleta, triciclo, patinete e similares)
máquinas industriais e agrícolas
marca, branding, comunicação institucional, identidade corporativa
mobiliário em geral (inclusive urbano, exceto hospitalar)
moda, vestuário, adorno
saúde (dispositivos médicos e hospitalares em geral, inclusive
mobiliário hospitalar e equipamento para pessoa com necessidade
especial)
serviços
técnica artesanal, artesanato
teoria, história e método do design
transporte coletivo e de carga (trens, metrôs, ônibus, caminhões)
transporte individual (automóveis em geral) e veículos esportivos
(inclusive tunning)
utensílio doméstico não eletro-eletrônico
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