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Resumo 

O correto uso de ferramentas contribui com a eficiência na execução das atividades desenvolvidas 

em um projeto. Neste sentido, a existência de procedimentos adequados de aplicação, com instruções 

objetivas e critérios claros de verificação e aceitação de resultados, colabora com o sucesso de uma 

atividade. O painel semântico, enquanto ferramenta de projeto, tem sido utilizado por estudantes e 

profissionais de projeto, incluindo os relacionados ao design, como recurso para alinhar conceitos abstratos 

e buscar referências visuais para modelar as formas estéticas do produto. Apesar de relevante para a 

atividade de definição estética, o processo de construção do painel semântico ainda é vinculado às 

escolhas pessoais e subjetivas feitas pela equipe durante o processo de seleção das imagens, admitindo-se 

imprecisões em seus resultados pela falta de critérios objetivos. Neste sentido, enquanto ferramenta do 

Processo de Desenvolvimento de Produtos, é desejável que se evite trabalhar com parâmetros imprecisos, 

sob o risco de comprometer o resultado final desta. Dentro deste aspecto, o objetivo desta pesquisa é 

desenvolver, aplicar e avaliar critérios e diretrizes para seleção das imagens utilizadas na etapa da 

construção do painel semântico, de maneira a oferecer melhorias na confiabilidade do processo, eficiência 

na aplicação e precisão nos resultados oferecidos na representação dos conceitos semânticos investigados. 

A pesquisa divide-se em três etapas: (1) fundamentação teórica; (2) desenvolvimento; e (3) aplicação e 

avaliação. Como resultado esperado pela conclusão da tese, pretende-se que a proposta entregue um 

processo de seleção de imagens para o painel mais bem detalhado, fornecendo meios de controle mais 

objetivos, contribuindo com sua compreensão, e fortalecendo sua utilidade para o processo de definição 

estética do produto. 
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