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Validação do design como processo integrador dos vários níveis de atividades que favorecem a
diferenciação competitiva de produtos e empresas; Implementação de novos modelos de
negócio baseados no design, imersão do discente em aprendizado técnico sobre
empreendedorismo.

OBJETIVO
GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

Preparar o profissional para o competitivo mercado de trabalho, munindo-o de
aplicações teóricas e práticas sobre empreendedorismo, favorecendo à observação de
oportunidades de negócios com bases em novos modelos de empresas. Ampliar o raio
de atuação do designer graduado na Escola da Design.

•
•

Prover ao aluno uma visão ampla sobre as atividades projetuais do design;
Promover a compreensão do papel estratégico do design como uma ferramenta de
promoção de competitividade;
•
Promover a compreensão dos diversos níveis de atuação do design dentro da
estratégia empresarial, além das oportunidades para o designer empreendedor;
Gerar conhecimento cientifico sobre a área do design estratégico e do empreendedorismo.

Unidade 1: Introdução TE/ PG - Contexto mercado x profissão
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Introdução disciplina/ Projeto de Graduação – Carta aceite orientador
O histórico da inserção do design nas empresas
Oportunidades latentes para a profissão x habilidades profissionais
Perspectivas atuais sobre a profissão, desafios e benefícios
Estudos de Caso/ Possibilidades de atuação – habilidades requeridas

Unidade 2: Formação de habilidades – design e empreendedorismo
Tópico
Tópico
Tópico
Tópico

1
2
3
4

–
–
–
–

Apresentação de cases ex-alunos e profissionais
Modelagem de negócios
Ferramentas de gestão empreendedora
Desenvolvimento de fornecedores/ cadeias de produção/ fomento

Unidade 3: Projeto de Graduação
Tópico 1 – Portfolios internacionais
Tópico 2 – Qualificação

PROCESSOS
METODOLÓGICOS
Aulas explanativas e atividades práticas dirigidas. Apresentação de professores convidados.

RECURSOS
DIDÁTICOS

Equipamentos de multimídia e projetores de filmes.

PROCESSOS
AVALIATIVOS
Trabalhos teóricos, individuais ou em grupo, sobre tema especifico, com prazo para
desenvolvimento;
Atividades práticas dirigidas.
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