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Com o intuito de pro-
mover e valorizar os 
produtos criados pela 

comunidade da região, o pro-
jeto Design Social: valori-
zando territórios e indiví-
duos irá auxiliar na geração 
de renda. O projeto irá bene-
ficiar, diretamente, a Associa-
ção de Artesãos da Vila Ope-
rária (Campo Bom), o Centro 
de Referência de Assistência 
Social - CRAS Canudos, a Fei-
ra de Economia Solidária e a 
Associação de Assistência ao 
menor em Oncologia - AMO. 
As coordenadoras do proje-
to, professoras Andrea Seadi 
Guanabara e Daiana Staudt, 
destacaram que o projeto visa 
a transformação social, me-
lhoria da qualidade de vida, 
geração de renda, além da in-
clusão e acessibilidade.
Segundo a professora Daia-
na, o Design Social surgiu a 
partir de projetos de sala de 
aula, na disciplina de Projeto 
I – Design Social, que faz par-
te do 3º semestre do currículo 
novo do curso de Design.  Já 
a professora colaboradora do 
projeto, Andrea Guanabara, 

explica que elas sentiram a ne-
cessidade de criar este projeto 
porque havia uma grande de-
manda na área.
O projeto tem parceria com 
outros projetos de extensão 
da Feevale. Ainda como disci-
plina, o Design Social traba-
lhou com o projeto Leitura, 
Literatura e Línguas: va-
riação e identidade, quando 
foi desenvolvida uma ação. Já 
ocorreu também uma parceria 
com o grupo da Incubado-
ra de Economia Solidária, 
quando foi criada a identida-
de visual e a ambientação da 
Feira de Economia Solidária, 
priorizando também a valori-
zação dos produtos.

“Queremos dar continuidade 
ao que acontece na disciplina 
de Projeto I”, destacou Daia-
na. A professora explicou 
que o projeto irá priorizar a 
valorização da identidade e 
cultura dentro dos contextos 
trabalhados e desenvolvimen-
to de produtos mais acessíveis 
e sustentáveis. Os projetos 
incluem programação visual, 
campanhas sociais, desenvol-
vimento de produtos ou equi-
pamentos que atendam neces-
sidades de valorização regio-
nal, inclusão e acessibilidade 
e repasse do conhecimento 
para formação e capacitação 
visando a geração de renda. 
Os bolsistas e voluntários 
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do projeto irão auxiliar estas 
comunidades atuando nas 
pesquisas de campo, levanta-
mento de dados, diagnóstico, 
acompanhamento e desenvol-
vimento dos projetos, na ca-
pacitação e nas oficinas. 
Ainda, conforme as professo-
ras, durante este ano, o proje-
to contará com a parceria de 
algumas empresas da região, 
que doarão materiais para de-
senvolvimento dos produtos, 

como a Herval que irá ofere-
cer retalhos de tecido, sinté-
ticos, madeira, entre outros e 
a empresa Otsuka, que doará 
espuma e chapas de EVA.
O Design Social: valorizan-
do territórios e indivíduos 
é um dos novos projetos de 
extensão da Feevale. Mais 
informações com as profes-
soras Daiana e Andrea, pelos 
e-mails daiana@feevale.br, 
andreag@feevale.br. 

O projeto irá beneficiar a 
Associação de Artesãos 
da Vila Operária, o Centro 

de Referência de Assistência Social - 
CRAS Canudos, a Feira de Economia 
Solidária e a Associação de Assistên-
cia ao menor em Oncologia - AMO.

Nádia Pezzi mostra o material disponível para a Associação de Artesãos
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