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Este documento complementa o Edital 06/2020 do PPGDesign UFPR referente ao processo 
seletivo para ingresso em 2021 nos cursos de Mestrado e Doutorado em Design.

Obs.: nas redes sociais do PPGDesign/UFPR (Facebook e Instagram), outras informações sobre 
os temas, laboratórios e núcleos de pesquisa estão disponíveis.

LINHA DE PESQUISA: SPU – SISTEMAS DE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO

ADRIANO HEEMANN 
http://lattes.cnpq.br/7612203716879696 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: adriano.heemann@gmail.com

Tema prioritário: Colaboração no Design.

O tema é abordado em pesquisa experimental que pretende descrever como ocorre o fenômeno 
da colaboração no Design. Assume o Design como campo conjuntivo às áreas do conhecimento. 
Utiliza do método científico para problematizar o fenômeno da colaboração e para construir 
conhecimento provisório. Busca facilitar a interação, possibilitando previsões confiáveis e 
indicando mecanismos de controle e intervenção.

AGUINALDO DOS SANTOS 
http://lattes.cnpq.br/7834194247765889 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: asantos@ufpr.br

Temas prioritários: (1) Sistema produto+serviço; (2) Design para o Comportamento Sustentável; 
(3) Trabalho Remoto.

- Soluções de PSS para a Economia Compartilhada
- Métodos, ferramentas e critérios para o “Design for Sustainable Behaviour”
- Soluções para geração de renda no âmbito da habitação de interesse social através do trabalho 
remoto.

Temas prioritários dos(as) Orientadores(as) e Linhas de Pesquisa
Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado em Design | Turma 2021
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ALOÍSIO LEONI SCHMID 
http://lattes.cnpq.br/4294633568715113 

Vagas: Mestrado | E-mail: aloisio.schmid@gmail.com

Temas prioritários: Design para a música: (1) seleção de madeiras e seu uso formal e funcional 
na Luteria; (2) Otimização de ambientes para a música mediante pesquisa do acervo, briefing, 
seleção de materiais e síntese digital.

Aplicação dos conceitos do design a produtos voltados para a música. Este estudo se inicia 
na escala dos instrumentos de corda, concebidos, projetados e construídos no âmbito da 
Luteria. Também se aplica na escala dos espaços para a apreciação da música: teatros, salas 
de concerto, templos, e espaços ao ar livre. Em ambas as escalas há trabalho de concepção, 
pesquisa, briefing, seleção de materiais e projeto com auxílio na técnica digital.

MÁRCIO FONTANA CATAPAN 
http://lattes.cnpq.br/9702014055794665 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: marciocatapan@ufpr.br

Temas prioritários: (1) experimentação tridimensional; (2) realidade virtual e aumentada em 
projetos de TA e PET; (3) escaneamento digital e manufatura aditiva.

O tema abordado busca a integração do projeto com termos de simulação e virtualização de 
produtos e serviços. Para tanto, tecnologias como escaneamento tridimensional, modelagem 
tridimensional e manufatura aditiva (impressão 3D e 4D), assim como animação e realidades 
virtual e aumentada e até mesmo simulações CAD-CAE-CAM, fazem parte desse contexto.

MARIA LÚCIA LEITE RIBEIRO OKIMOTO 
http://lattes.cnpq.br/9724832203454429 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: lucia.demec@ufpr.br

Temas prioritários: (1) design e tecnologia assistiva; (2) design usabilidade e UX; (3) engineering 
design e saúde; (4) antropometria digital; (5) design ergonômico e acessibilidade.

Os temas estão vinculados  aos aspectos humanos, no design centrado no usuário/humano, 
na acessibilidade e no estudo de soluções para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência. Procura-se envolver as novas tecnologias, antropometria digital, manufatura 
aditiva, eye tracking, simulação virtual, entre outras, de forma a explorar as suas aplicações ao 
contexto atual e futuros no uso de produtos, a fim de promover soluções de maior potencial de 
acessibilidade.
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RONALDO DE OLIVEIRA CORRÊA 
http://lattes.cnpq.br/3869130149433615 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: olive.ronaldo@gmail.com

Temas prioritários: (1) teoria e história do design; (2) design e cultura material; (3) estudos de 
crítica sobre design.

Os temas estão vinculados à pesquisa “Cartografia da Cultura Material Urbana Recente”. A 
pesquisa tem por objetivo  a identificação dos sistemas de objetos, suas margens e circuitos de 
produção-circulação-consumo econômicos e simbólicos em sociedades complexas recentes. 
Por perspectivas teóricas usa-se os  estudos culturais latino-americanos e as teorias de cultura 
material. Por perspectiva metodológica, privilegia-se os métodos qualitativos, em especial, 
a pesquisa documental e com fontes orais. Por temas, cita-se as exposições e coleções de 
design e artefatos tridimensionais em acervos públicos e privados, o consumo de artefatos e os 
projetos de modernização urbana no Brasil e América Latina, os processo de criação, circulação, 
consumo de design.

JUAREZ BERGMANN FILHO 
http://lattes.cnpq.br/5844117867572401 

Vagas: Mestrado | E-mail: juarezbergmann@gmail.com

Temas prioritários: (1) design e cultura material; (2) design, luteria e música; (3) produção, 
circulação e uso de instrumentos musicais.

Os temas de interesse abrangem as pesquisas sobre: As relações entre sujeitos e artefatos 
localizadas em circuitos de produção, circulação e uso. As Articulações do conceito de artífice 
(artista/artesão) na criação de artefatos. Como processos de criação coletiva são percebidos em 
circuitos de produção. Pesquisas sobre a biografia de artefatos e a biografia laboral de artífices.

MARTA KARINA LEITE 
http://lattes.cnpq.br/1738594302498908 

Vagas: Mestrado | E-mail: martaleite@utfpr.edu.br

Temas prioritários: (1) design de produtos + materiais tradicionais e alternativos; (2) design de 
produtos de maior valor agregado (PMVA) + materiais + processos de produção; (3) design e 
sustentabilidade; (4) design ergonômico.

As áreas de pesquisa em que atuo têm consonância a produtos sustentáveis (nas áreas: 
ambiental,saúde, pessoal, infantil e social) considerados Produtos de Maior Valor Agregado 
(PMVA), onde há estudos não somente sobre o artefato em si, mas também relacionados aos 
processos produtivos e os materiais que, inclusive, podem pautar a qualidade ergonômica do 
mesmo. De forma mais direta, são projetos de mobiliários, brinquedos, jóias, indústria da moda e 
artefatos para área da saúde.
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LINHA DE PESQUISA: SI – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ANDRÉ LUIZ BATTAIOLA 
http://lattes.cnpq.br/4733812873841340 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: ufpr.design.profe.albattaiola@gmail.com

Tema prioritário: (1) Design e entretenimento digital; (2) Estudo de diferentes mídias (HQs, 
animações e jogos) com foco na conceituação do processo de design; (3) Design de mídias 
visando aplicações educacionais.

CARLA GALVÃO SPINILLO 
http://lattes.cnpq.br/9225329032880634 

Vagas: Doutorado | E-mail: cgspin@gmail.com

Temas prioritários: (1) design da Informação em/ou para saúde; (2) design da informação em 
telessaúde; (3) animações instrucionais/procedimentais sobre saúde.

As temáticas de minhas pesquisas referem-se a métodos, ferramentas e/ou artefatos 
informacionais em saúde e educação em saúde. Visam a otimização de processos de design e/
ou de comunicação envolvendo stakeholders: usuários finais (e.g. pacientes, profissionais de 
saúde), desenvolvedores (designers) e/ou gestores de instituições em saúde/educação em saúde.

CAROLINA CALOMENO MACHADO 
http://lattes.cnpq.br/4855081874886808 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: carolcalomeno.ufpr@gmail.com

Temas prioritários: (1) ensino do design; (2) design e objetos de ensino aprendizagem; (3) 
design para conservação energética eficiente; (4) design e acessibilidade visual.

Os temas prioritários indicados estão associados: (1) ao projeto de pesquisa “Práticas docentes 
em Design”, o qual tem por objetivos: a) estabelecer métodos de coleta e registro de atividades 
docentes em Design; b) estudar objetos e técnicas de ensino-aprendizagem para o Design. (2) 
a atividades de ensino e extensão, contemplando a contribuição do Design para o estudo e o 
desenvolvimento de artefatos de ensino-aprendizagem nos diversos campos educacionais. (3) 
ao projeto “Energi-UFPR”, compreendendo ações de pesquisa em Design para desenvolvimento 
de artefatos para conservação energética eficiente. (4) “Tela Multitoque para Auxílio ao 
Atendimento Especializado de Pessoas com Baixa Visão: uma experiência centrada no humano”, 
desenvolvimento de artefatos digitais interativos e adaptados para auxiliar no atendimento 
especializado de pessoas com baixa visão.
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JULIANA BUENO 
http://lattes.cnpq.br/3989763513737083 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: oieusouaju@gmail.com

Temas prioritários: (1) design e acessibilidade; (2) design de interação e UX.

As temáticas estão alinhadas com o meus escopos de pesquisa durante percurso acadêmico 
(mestrado e doutorado) e ao projeto “Tela Multitoque para Auxílio ao Atendimento Especializado 
de Pessoas com Baixa Visão: uma experiência centrada no humano”, que  tem como objetivo 
desenvolver, em co-criação com uma instituição parceira de atuação social, um material interativo 
e adaptativo (do ponto de vista dos usuários, professores e discentes) para tela multitoque com 
propósito de auxiliar no atendimento especializado de pessoas com baixa visão. (1) Design e 
acessibilidade: tem como objetivo trabalhar com design da informação e de interação voltado a 
pessoas com deficiência (independentemente de sua especificidade). (2) Design de interação 
e UX: sob a perspectiva do Design Centrado no Humano, com foco em ambientes de ensino/
aprendizagem.

MARCOS NAMBA BECCARI 
http://lattes.cnpq.br/1779138299755162 

Vagas: Mestrado e Doutorado | E-mail: marcosbeccari@ufpr.br

Temas prioritários: (1) design e discurso; (2) estudos crítico-filosóficos sobre design; (3) 
Políticas de visualidade.

As temáticas são consoantes ao Grupo de Estudos Discursivos em Arte e Design da UFPR 
(http://nedad.ufpr.br/), que se dedica ao estudo dos sentidos e valores que circunscrevem a 
visualidade contemporânea no âmbito das artes visuais e do design. Com base no ferramental 
conceitual de Michel Foucault, toma-se o design por atividade político-discursiva que veicula 
e materializa valores atrelados a regimes de verdade em vigência. Em termos metodológicos, 
privilegia-se a investigação crítico-filosófica da esfera discursiva do design a partir de revisão de 
fontes teóricas e historiográficas. Por objetos e recortes, compreende-se as relações possíveis 
entre design e: complexos de consumo (Richard Sennett, Colin Campbell), sexualidade prostética 
(Donna Haraway, Paul B. Preciado), governamentalidade neoliberal (Pierre Dardot, Christian 
Laval), políticas de visualidade (Hal Foster, Nicholas Mirzoeff), tecnologias de subjetividades 
(Jonathan Crary, Daniele Lorenzini) — em suma, preza-se pelo estudo dos sistemas político-
discursivas engendrados pelo design e que, ao mesmo tempo, o circunscrevem.

LUCIANE MARIA FADEL
http://lattes.cnpq.br/7242368838666168 

Vagas: Mestrado | E-mail: liefadel@gmail.com

Temas prioritários: (1) poéticas (princípios de design) das mídias digitais interativas; (2) design 
de jogos sérios e gamificação; (3) inclusão digital para idosos.
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(1) Através das poéticas se analisa como uma mídia se torna a mensagem. Ou seja, se investiga 
sua “poesis”, sua infraestrutura, performance e forças representacionais. (2) Os jogos “sérios” são 
criados com propósito diversos além do entretenimento. Podem ser aplicados, na aprendizagem 
e treinamento e apresentam qualidades que propiciam o engajamento. (3) A inclusão digital pode 
ser lida como a compreensão do conceito digital e reflete na inclusão social.


