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Núcleo Integrado em Design (NID) A função do programa NID é
acompanhar e assessorar, além de produzir projetos de design, nos mais
diversos campos de atuação da área do design - design visual e design
de produto. Conseguindo atender a comunidade interna e externa da
universidade e aprimorar o conhecimento teórico-prático dos alunos
através trabalhos na área. Além de oportunizar ao aluno uma experiência
profissional em âmbito acadêmico. Devido à necessidade de melhorias da
divulgação do curso de design, para a recepção do MEC (Ministério da
Educação), o Departamento de Design e Expressão Gráfica solicitou
como primeiro trabalho do NID a elaboração do site do curso de
graduação de design.  Para elaboração desse trabalho dividiu-se em seis
etapas a metodologia. Atualmente, com a etapa1 finalizada e com a
etapa2 em andamento. Abaixo os itens que compreendem cada etapa.
Etapa1 *	Coleta de sites de curso de design das universidades nacionais
e internacionais; *	Análise dos sites encontrados; *	Painel com as
interfaces dos melhores sites; *	Painel com as interfaces dos piores sites;
*	Coleta das tecnologias, mídias, teorias existentes para sites (html, flash,
asp, php, mp3, flv, dosvox, testes de usabilidade, pictogramas, ícones,
etc...); *	Coleta de material das disciplinas através de contato com os
professores; *	Organização do material digital; *	Elaboração de
diagramação no word das características das disciplinas (nome, crédito,
carga horária, súmula e nome do professor); *	tratamento digital das
imagens enviadas pelos professores; *	digitalização de trabalhos
entregues pelos professores; *	utilização do estúdio fotográfico para
registro dos protótipos entregues pelos professores ; *	vetorização de
imagens; *	vetorização de logos institucionais. Etapa2 *	Elaboração de
questionário sobre como deve ser o site do curso de design Divulgação
do site pela lista de e-mails dos alunos, professores, COMGRAD e DEG;
*	Treinamento com o software dreamweaver na versão CS5; *	Elaboração
de planilhas com os resultados do questionário Análise dos resultados;
*	Estudo comparativo com o painel dos resultados sobre a coleta das
interfaces da Etapa1 e com os resultados obtidos pelos respondentes do
questionário; * Painel com nova proposta de interface; *	Primeiros
estudos de navegação do site; *	Questionário sobre os pictogramas
(ícones do menu de acesso);  * 	Resultados do quest ionár io de
pictogramas; *	Elaboração de pictogramas; *	Layout (cores, tipografia,
organização dos dados, pictogramas, ícones, etc...); *	Envio de modelo



para análise; *	Resultados da análise; * Elaboração de novo layout com
os devidos ajustes; *	Teste de satisfação; *	Interface testada; *	Preparação
para o desenvolvimento. Etapa3  *	Desenvolvimento do site com uso de
tecnologias e mídias *	Escolha da tecnologia *	Escolha de mídias
*	Elaboração Etapa4 *	Testes1; *	Ajustes; *	Testes2; *	Pré-finalização.
Etapa5 *	Divulgação através de notícias do site da UFRGS; site da
Faculdade de Arquitetura; COMGRAD Design; DEG; email dos alunos,
professores e funcionários do curso de design; cartazes. Etapa6
*	Feedback; *	Acompanhamento; *	Questionário de satisfação; *	Ajustes;
*	Testes; *	Finalização. Portanto, o NID está com um projeto em
andamento e pretende finalizá-lo até o final do ano e iniciar com outros
projetos paralelamente.  Equipe: Coordenadores: professores Janaina
Luisa da Silva Moroni e José Luis Farinatti Aymone (ambos professores
do DEG) Bolsistas: alunas Camila Grillo de Bermúdez (habilitação Design
de Produto) e Marianne Barbosa Gaspary (Habilitação Design Visual)
Contatos:  nidufrgs@gmail.com www.ufrgs.br/nid


