
 

UMix_design#1: CENÁRIO DE UMA REFEIÇÃO 

No Bar da Ramada – IDEGUI  

Guimarães, 5 de julho 2016, das 10 às 22 horas 

UMix é a designação criada para um grupo de workshops em que se pretendem reunir estudantes 
de várias áreas disciplinares, em torno de um desafio.   

Esta primeira edição intitula-se “Cenário de uma refeição" e contempla um pic-nic em que se serão 
consumidos e utilizados os elementos produzidos durante a atividade.  

Os materiais utilizados foram retalhos/resíduos da indústria de couro, pauzinhos (colheres de café) 
e copos reutilizados, recolhidos no Bar da Ramada, assim como outros produtos comestíveis. 

Participaram vários estudantes das licenciaturas em Design de Produto e Design e Marketing de 
Moda da Universidade do Minho. 

Organização: Paula Trigueiros 

 

Participam: 

Beatriz Stuart 

Bruno Guimarães 

Carla Mendes 

Inês Estudante 

Joana Moreira 

José Leal 

Mariana Silva 



RESÍDUOS DE COURO – Grupo 1 - Painel sombreador 
Desenho inspirado nos elementos do Logo do Bar da Ramada – situado no r/chão do IDEGUI 

 

Repetição de elementos modulares em dimensões variadas, constituindo padrões que foram 
depois agregados com base numa rede de arame. Destinada à fachada principal do bar, 
voltada a nascente, para aumentar a visibilidade deste bar a partir da avenida e também para 
sombrear esta fachada nas primeiras horas do dia. 

 

    

 

 

 

 

 

  



REUTILIZAÇÃO DE COLHERES DE CAFÉ (PAUZINHOS)  

Grupo 2 – Estruturas de interação com a luz no bar da Ramada 
 
Foram elaboradas pequenas estruturas, constituídas por pauzinhos de mexer o café, que 
salientam e valorizam as luminárias do Bar da Ramada. 

 

         

   

 



 

PIC-NIC  
No fim do dia, ensaiaram-se modos de combinar produtos comestíveis – como estímulo para a 
realização de um próximo workshop UMIX: 

 

 

 

O Grupo de “UMIX’ers”: 
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