
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DeDESIGN-UFPR - 
2019-2021 

APRESENTAÇÃO 

Criado em 2000, o Departamento de Design - DeDesign integra o Setor de Artes              
Comunicação e Design (SACOD) da Universidade Federal do Paraná e atua de forma             
ampla e diversa em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Oferece os cursos de              
graduação em Design de Produto e Design Gráfico e a pós-graduação - mestrado e              
doutorado em Design (PPGDesign). O DeDesign está organizado nas Coordenações dos           
cursos de graduação e pós-graduação, laboratórios e comissões específicas. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DeDESIGN 

Estabelece metas a serem cumpridas para tornar-se referência na formação de           
profissionais na área de Design - graduados/as, mestres e doutores/as - por meio do              
ensino, pesquisa e extensão, assim como na produção de ciência e tecnologia. As metas              
são atreladas aos Objetivos Estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional          
UFPR 2017-2021 (PDI UFPR) e às metas e diretrizes estabelecidas no Planejamento            
Estratégico do Setor de Artes, Comunicação e Design 2019-2021 (PE SACOD). 

OBJETIVO 

Tornar-se referência na formação de profissionais na área de Design nos níveis de             
graduação e pós-graduação, por meio do ensino, pesquisa e extensão, assim como na             
produção de ciência, tecnologia e inovação.  

O cumprimento deste objetivo é construído a longo prazo. A curto prazo, se propõe              
neste planejamento três principais metas e seus desdobramentos.  

METAS 

-  Ações para ampliar atuação na Extensão: 

De acordo com o Objetivo Estratégico 5 do PDI UFPR - “Incentivar projetos e programas               
de extensão assimiláveis aos currículos” e a Diretriz 4 do PE SACOD - “Fomentar as               
atividades culturais e de extensão”; uma das metas é o incentivo à participação de              
alunos/as em projetos formativos de extensão. Visa-se atender as metas parciais para            
2021, considerando a Creditação Curricular da Extensão de 10%, prevista para 2024.            
Pretende-se ainda ampliar a atuação discente nos projetos já existentes o como “Pensar             
e Fazer Design” e o projeto “Sensibilização para o Uso da Bicicleta como Modal de               
Transporte pela Comunidade UFPR - Fase II”, bem como propor novos projetos            
envolvendo a graduação e a pós-graduação. Pretende-se também intensificar a          
periodicidade de exposição interdisciplinar de trabalhos e pesquisas desenvolvidos no          



DeDesign nos espaços do Departamento e na “Sala Arte, Design e Cia”, a fim de ampliar a                 
interação dialógica com a comunidade interna e externa. 

- Melhoramento dos laboratórios didáticos e infraestrutura: 

Em consonância com o Objetivo Estratégico 8 do PDI - “Melhorar a Infraestrutura de              
Ensino” e a Diretriz 1 do PE SACOD - “Adequar os espaços físicos do Setor ao devido uso                  
e aproveitamento”; espera-se intensificar a submissão de projetos a editais como o de             
Fundo de Desenvolvimento Acadêmico (FDA) e outros editais para a aquisição de            
equipamentos e material de consumo. Para aumentar o aproveitamento dos          
laboratórios, é importante potencializar sua inserção nas atividades de ensino, pesquisa           
e extensão, e facilitar seu uso para a comunidade interna e externa. Assim, como              
desdobramento inicial, pretende-se incentivar a participação de alunos/as em         
programas de Iniciação Científica e Extensão por meio de divulgação e escrita de             
projetos voltados para atuação nos laboratórios. Atualmente o DeDesign conta com a            
seguinte estrutura laboratorial:  

- Laboratório de Cerâmica - salas 820 1207; 
- Laboratório de Computação Gráfica 3D - sala 824;  
- Laboratório de Fotografia - sala 815; 
- Laboratório de Marcenaria - sala 1204; 
- Laboratório de Prototipagem Rápida - sala 814;  
- Laboratório de Design de Sistemas de Informação - sala 826 

 

- Integração entre graduação e pós-graduação: 

O Objetivo Estratégico 12 do PDI - “Fomentar a integração entre a graduação e a               
pós-graduação” é uma das metas do DeDesign. Um dos desdobramentos é o incentivo à              
participação de alunos/as da graduação em disciplinas da pós-graduação para validação           
de horas formativas. As disciplinas são ofertadas no contraturno, o que viabiliza a             
frequência dos/as alunos/as da graduação. Espera-se ainda a integração por meio de            
envolvimento de projetos de extensão, como ocorre com o “Pensar e Fazer Design”, em              
projetos e grupos de pesquisa e pela iniciação científica.  

 

CRONOGRAMA 

Neste planejamento constam ações de curto prazo, previstas para os próximos dois            
anos.  


