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Resumo 
O Simpósio Nacional de Pesquisa em Design Computacional - draw(2019); é um evento 
transdisciplinar que busca reunir pesquisadores, estudantes e profissionais interessados em processos 
algorítmicos de projeto no Design, Artes, Arquitetura, Computação, entre outras. A comissão 
organizadora planejou um simpósio com número limitado de eixos temáticos e programação reduzida, 
visando promover diálogos e debates aprofundados sobre os rumos da pesquisa brasileira em design 
computacional, algorítmico, paramétrico e generativo. O evento acontecerá no mês de outubro de 
2019 na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória – ES (Brasil). Há três tipos de submissão, 
conforme o perfil do(s) autor(es): 1) Pôsteres – Estudantes de graduação ou recém-graduados 
(exposição coletiva). 2) Comunicações orais: estudantes de pós-graduação e pesquisadores (20min). 3) 
Grupos de trabalho: comunicações orais coordenadas de até quatro pesquisadores, incluindo o 
mediador (40min). Todos os trabalhos deverão ser submetidos como resumos por meio da plataforma 
EasyChair, contendo identificação e filiação dos autores; título, introdução, objetivos, método e 
resultados; três (03) a cinco (05) palavras-chave; pôsteres e comunicações orais: até 300 palavras; 
grupos de trabalho: até 500 palavras para cada integrante. A submissão do grupo de trabalho deverá 
ser feita pelo mediador, contendo os resumos individuais de cada integrante. Os eixos temáticos do 
evento são: 1) Teorias/fundamentos: reflexões teóricas sobre questões projetuais envolvendo design 
computacional, com ênfase na proposição e discussão de fundamentos e/ou práticas; 2) 
Práticas/experimentações: apresentação e discussão de projetos que envolvam design computacional, 
elaborados ou não pelo(s) autor(es). 
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Abstract 
O Simpósio Nacional de Pesquisa em Design Computacional - draw(2019); é um evento 
transdisciplinar que busca reunir pesquisadores, estudantes e profissionais interessados em processos 
algorítmicos de projeto no Design, Artes, Arquitetura, Computação, entre outras. A comissão 
organizadora planejou um simpósio com número limitado de eixos temáticos e programação 
reduzida, visando promover diálogos e debates aprofundados sobre os rumos da pesquisa brasileira 
em design computacional, algorítmico, paramétrico e generativo. O evento acontecerá no mês de 
outubro de 2019 na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória – ES (Brasil). Há três tipos 
de submissão, conforme o perfil do(s) autor(es): 1) Pôsteres – Estudantes de graduação ou recém-
graduados (exposição coletiva). 2) Comunicações orais: estudantes de pós-graduação e 
pesquisadores (20min). 3) Grupos de trabalho: comunicações orais coordenadas de até quatro 
pesquisadores, incluindo o mediador (40min). Todos os trabalhos deverão ser submetidos como 
resumos por meio da plataforma EasyChair, contendo identificação e filiação dos autores; título, 
introdução, objetivos, método e resultados; três (03) a cinco (05) palavras-chave; pôsteres e 
comunicações orais: até 300 palavras; grupos de trabalho: até 500 palavras para cada integrante. A 
submissão do grupo de trabalho deverá ser feita pelo mediador, contendo os resumos individuais de 
cada integrante. Os eixos temáticos do evento são: 1) Teorias/fundamentos: reflexões teóricas sobre 
questões projetuais envolvendo design computacional, com ênfase na proposição e discussão de 
fundamentos e/ou práticas; 2) Práticas/experimentações: apresentação e discussão de projetos que 
envolvam design computacional, elaborados ou não pelo(s) autor(es). 
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