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INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão Continuada intitulado Design Social: valorizando territórios e indivíduos é vin-
culado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Feevale, em Novo 
Hamburgo, e iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010. Visa intervir de forma participa-
tiva em diferentes territórios e contextos sociais, através da valorização de identidade e cultura e 
desenvolvimento de produtos mais acessíveis e sustentáveis, contribuindo na formação do conheci-
mento, conscientização social e sustentável, geração de renda, melhoria da qualidade de vida, entre 
outros aspectos.

METODOLOGIA
Os dados aqui apresentados são de aborda-
gem qualitativa e quantitativa,  através de 
estudo de casos de duas das parcerias  cons-
truídas  pelo  Projeto  de Extensão  no período  
de  2011 (segundo semestre)  a  2012 (primeiro 
semestre),  junto à Incubadora de Economia 
Solidária da Feevale e Centro Cristão Feminino 
– Cecrife/Querubim, em Novo Hamburgo – RS. 
Foram utilizadas pesquisas bibliográfica, de 
campo e levantamento de dados através de 
aplicação de questionário e resgitro fotográfico 
junto aos grupos trabalhados.

OBJETIVOS
Apresentar os resultados parciais do Projeto de 
Extensão da Universidade Feevale Design 
Social: valorizando territórios e indivíduos,  
através das parcerias  construídas  no período  
de  2011 (segundo semestre)  a  2012 (primeiro 
semestre).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados aqui apresentados são referen-
tes ao período do segundo semestre de 2011 e 
primeiro semestre de 2012. Mesmo que par-
ciais estes já demonstram que indicadores de 
processo e resultado foram atingidos. É possí-
vel perceber os benefícios gerados através de 
conhecimento teórico e prático tanto dos aca
dêmicos como dos beneficiados, bem como 
uma evolução nos trabalhos desenvolvidos até 
o momento.
O Projeto de Design Social atende aos princí-
pios institucionais de Extensão Universitária da 
Feevale, através do atendimento de necessida-
des da comunidade, e de seu caráter de forma-
ção e desenvolvimento de competências consi-
derando o meio acadêmico, científico, profissio-
nal e social.
As oficinas permitiram o conhecimento e a 
troca de experiências teóricas e práticas dos 
alunos e beneficiados.
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RESULTADOS
O Workshop Sensibilização foi uma oficina explicativa 
com os alunos do curso de Design;
Palestra sobre Valorização Turística, no Receptivo 
Turístico da cidade de Novo Hamburgo em parceria 
com o curso de Turismo;
Saída à campo, com visita aos principais pontos turís-
ticos da cidade;

A fase criativa com a comunidade teve a participação 
de alunos, professores e o grupo de artesãos. Foram 
trabalhados o Monumento ao Sapateiro, as Casas 
em estilo enxaimel - bairro histórico de Hamburgo 
Velho, Símbolo do Calçado e do Sapateiro.
Definição de produtos a serem desenvolvidos a  partir Definição de produtos a serem desenvolvidos a  partir 
das técnicas e materiais já utilizados pelos artesãos 
como Chaveiros, Sacolas/Ecobags, Estojos, Blocos, 
Bijuterias, Embalagens, Artigos tradicionalistas e 
Produtos de alimentação. 
       
 

Já na fase técnica houve a configuração final dos 
produtos, detalhamento técnico e desenvolvimento 
dos protótipos.
       

RESULTADOS
Oficinas e atividades realizadas junto ao 
Cecrife/Querubim

AA primeira atividade prática consistiu na customiza-
ção de peças de vestuário pelas meninas. Foram 
apresentados modelos e formas de customização. As 
participantes deveriam customizar camisetas pró-
prias, com as mais diversas intervenções, tais como 
bordados com uso do ponto caseado e aplicações de 
tecido e rendas.

Em outras oficinas foram desenvolvidos acessórios 
como brincos e pulseiras reutilizando materiais como 
tecidos, miçangas, botões, garrafas PET, entre 
outros. Esta oficina não apresentou dificuldades, pois 
as meninas aproveitavam retalhos irregulares de ma-
teriais e utilizavam de cola para realizar o acabamen-
to.

No módulo de média complexidade, foram desen-
volvidos chaveiros, feitos com retalhos de tecido e 
feltro, enchimento com fibra e ponto caseado e sim-
ples. Para o acabamento do chaveiro foram utiliza-
das fitas de cetim e argolas metálicas. Foram utiliza-
dos moldes contendo formas diversas.

Confecção de pulseiras no estilo de braceletes, utili-
zando materiais como couro, sintético e fitas de 
cetim e botões para acabamento e regulagem do fe-
chamento das peças. A partir de um molde, foram 
desenvolvidos dois modelos. Durante a realização 
da oficina as meninas já apresentavam maior 
domínio para corte e costura. 


