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Resumo: O Projeto de Extensão Continuada Design Social: valorizando territórios e 
indivíduos atua em diferentes contextos sociais, de forma participativa, auxiliando na 
valorização de identidade e cultura, desenvolvimento de produtos mais acessíveis e 
sustentáveis, formação de conhecimento, conscientização social e sustentável, 
geração de renda, entre outros aspectos. Este artigo apresenta, a partir do estudo de 
casos, as parcerias construídas pelo Projeto de Extensão no período de 2011 
(segundo semestre) a 2012 (primeiro semestre), apresentando as atividades 
desenvolvidas em parceria com a Incubadora de Economia Solidária da Feevale, 
através do desenvolvimento de oficinas de valorização de produtos artesanais com 
enfoque turístico, e ações junto ao Centro Cristão Feminino – Cecrife/Querubim, em 
Novo Hamburgo – RS, que acolhe meninas gestantes, crianças e adolescentes em 
situação de risco social, pessoal, violência doméstica, negligência, entre outros 
fatores. As oficinas possibilitaram o conhecimento e a troca de experiências teóricas 
e práticas considerando o meio acadêmico, científico, profissional e social.  
 

1 Introdução 

Segundo Margolin e Margolin (2004), diferentemente dos padrões 
habituais de projetos desenvolvidos no âmbito do design com foco industrial e 
mercadológico, o contexto do design social visa não só satisfazer as 
necessidades humanas, mas contribuir também para a transformação social. 

[....] Design Social é entendido como uma ferramenta de inovação e de 
comunicação, capaz de transformar necessidades e desejos humanos 
em produtos e sistemas de modo criativo e eficaz, adequados não 
somente do ponto de vista econômico, mas também, sociais, culturais e 
ecologicamente responsáveis. (FÓRUM INTERNACIONAL DE DESIGN 
SOCIAL, 2011). 

O Projeto de Extensão Continuada intitulado Design Social: valorizando 
territórios e indivíduos é vinculado 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 participativa 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 conhecimento, conscientização social e sustentável, 
geração de renda, melhoria da qualidade de vida, entre outros aspectos. 

As principais ações contemplam: diagnosticar as possibilidades de 
inserção do design em diferentes territórios e contextos sociais; considerar a 
atuação do design de forma participativa; utilizar dos conceitos e ferramentas do 
design como articulação para geração de conhecimento; propor alternativas 
quanto ao uso de materiais e técnicas visando o desenvolvimento de produtos 
acessíveis e sustentáveis; oportunizar/fortalecer um ambiente propício ao 
desenvolvimento criativo e produtivo; e desenvolver ferramentas para divulgação 
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e promoção dos indivíduos e territórios envolvidos. 

O presente artigo apresenta as atividades realizadas pelo Projeto de 
Extensão de Design Social, no período de 2011 (segundo semestre) a 2012 
(primeiro semestre), em parceria com a Incubadora de Economia Solidária da 
Universidade e com o Centro Cristão Feminino – Cecrife/Querubim, em Novo 
Hamburgo – RS. Os dados serão apresentados através do estudo dos dois 
casos, com abordagem qualitativa e quantitativa e objetivos descritivos, utilizando 
de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

A primeira atividade a ser relatada consiste nas Oficinas de valorização de 
produtos artesanais com enfoque no turismo local, atividade realizada em 
parceria com a Incubadora de Economia Solidária da Feevale. A Incubadora de 
Economia Solidária começou sua história em maio de 2005, através das 
Incubadoras de Cooperativas e conta com uma equipe composta de professores 
e estudantes bolsistas de áreas como psicologia, moda, comunicação, design, 
nutrição, entre outras. Possui empreendimentos incubados e assessorados 
visando o trabalho fundamentado na Economia Solidária, sendo responsável por 
prestar todo o aporte necessário aos empreendimentos incubados e 
assessorados, onde os participantes recebem diferentes benefícios, entre eles, 
utilizar do espaço da instituição para comercialização de seus produtos.   

A proposta da oficina surgiu através de uma conversa informal com os 
grupos de artesãos locais, e analisando as diferentes manifestações históricas e 
culturais da cidade de Novo Hamburgo, onde se verificou um potencial de 
desenvolvimento de produtos artesanais inspirados em símbolos e monumentos 
turísticos da região, visando o enaltecimento e valorização do território, bem 
como da comunidade diretamente envolvida na produção. Foram desenvolvidos 
quatro (4) workshops de valorização de produtos artesanais com enfoque no 
turismo local, que ocorreram durante os meses de setembro e outubro de 2011, 
e maio e junho de 2012, contemplando alunos voluntários e professores do curso 
de Design, curso de Turismo e equipe da Incubadora. As oficinas tiveram como 
principal público, artesãos vinculados ao Grupo de Economia Solidária da 
instituição e região. 

No segundo momento apresentam-se as atividades desenvolvidas junto 
ao Centro Cristão Feminino – Cecrife/Querubim, em Novo Hamburgo – RS, que 
acolhe meninas gestantes, crianças e adolescentes em situação de risco social, 
pessoal, violência doméstica, negligência entre outros fatores. A entidade 
pertence à Associação Evangélica de Ação Social – AEVAS, de Novo Hamburgo. 
e se sustenta através de doações de diferentes parceiros, que auxiliam no 
fornecimento de roupas, artigos de higiene, alimentos, entre outros. Eventos e 
participação em editais também são formas para captação de recursos para 
aprimoramento de suas atividades.  

A ação junto ao Cecrife iniciou no segundo semestre de 2011, onde, 
através de uma visita ao local, foram levantadas diferentes necessidades 
relacionadas tanto à estrutura, como visibilidade da entidade e desenvolvimento 
de aptidões com as meninas durante o tempo ocioso na casa. Foram 



 
VIII SEPEsq – Semana de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do 

Centro Universitário Ritter dos Reis 

 

3 

VIII SEPEsq – de 05 a 09 de novembro de 2012 

 

desenvolvidos projetos focados na identidade visual, ambientação e oficinas de 
reutilização/reciclagem de materiais aplicados ao desenvolvimento de novos 
produtos com enfoque artesanal, visando geração de conhecimento prático de 
técnicas manuais, seleção de materiais e educação socioambiental. 

 

2 A prática projetual 

As ações previstas pelo projeto contemplam o uso de procedimentos 
científicos e métodos e ferramentas já empregados no design. A partir da 
definição do tema de projeto, é realizado o aprofundamento teórico, utilizando de 
pesquisa bibliográfica sobre questões como design social, design e artesanato, 
inclusão social, valorização territorial e intervenção participativa através da 
pesquisa-ação

1
. 

É também utilizada a pesquisa de campo, através de observação do local 
ou grupo analisado, e levantamento de dados através de entrevistas estruturadas 
e não estruturadas e questionários, visando identificar a problemática e 
necessidades para possíveis intervenções. 

O desenvolvimento projetual considera as fases informativa, criativa e 
técnica, adaptadas de autores como Baxter (2000), De Moraes (2011), Fuentes 
(2006), Peón (2009); Flávio Santos (2006); além da incorporação de aspectos 
voltados à valorização de territórios proposto por Krucken (2009) e requisitos 
ambientais de Vezzoli e Manzini (2008). 

Na fase informativa, inicia-se com o desenvolvimento de um workshop de 
sensibilização com os alunos envolvidos, abordando o tema de projeto e 
levantamento de dados sociais e culturais, econômicos, históricos, ambientais e 
tecnológicos, com uso de ferramentas como pesquisa bibliográfica, formulários, 
registro fotográfico, entrevistas gravadas, entre outros. 

Na fase criativa, os alunos trabalham de forma participativa com o grupo 
analisado, capacitando-os para o uso de ferramentas projetuais como 
brainstorming e mapa mental para representação de palavras, ideias e outros 
conceitos ligados ao tema central, e recursos como desenho, colagens, entre 
outras.  

Segundo Morris (2010), o brainstorming é uma técnica de criatividade 
coletiva que tem como objetivo gerar uma grande quantidade de ideias em 
resposta a um problema e será empregada na fase de conceito e geração das 
alternativas. O mapa mental, segundo Buzan (2005), serve para definir e 
organizar o pensamento. É um tipo de diagrama usado para representar 
palavras, ideias, tarefas ou outros itens ligados a um conceito central e dispostos 
radialmente em volta deste conceito.   

A fase técnica consiste na configuração final do projeto e detalhamento. 
No caso de resultados práticos com a geração de projetos gráficos e de produto, 

                                                 
1
 Caracteriza-se pelo fato dos pesquisadores e participantes da situação estar envolvidos de modo 

cooperativo e participativo, interagindo na resolução dos problemas e em função do resultado 
esperado. (PRODANOV E FREITAS, 2009) 
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são desenvolvidos os protótipos, onde o enfoque é a reutilização/reciclagem de 
materiais, doados por empresas parceiras ou de uso comum do grupo analisado. 
Todas as etapas são supervisionadas e orientadas pelo professor líder do 
projeto. 

Os resultados são obtidos através de análise qualitativa de informações 
coletadas através de registro fotográfico, entrevistas e conversas informais e 
análise quantitativa de dados obtidos através de questionário e fichas de 
controle. Dentre os principais indicadores de processo estão: Número de 
Acadêmicos Beneficiados; Número de Atendimentos; Número de Parcerias; 
Número de Pessoas da Comunidade Beneficiadas; e Número de Oficinas. E 
como indicadores de resultados: Benefícios gerados às Associações; 
Conhecimento Prático aos Acadêmicos Beneficiados; Nível de Conhecimento 
Prático; Melhoria na Qualidade de Vida; e Melhoria na Qualidade dos Produtos e 
Processos. 

 

3 Workshop de Valorização de Produtos Artesanais com Enfoque no 

Turismo 

As oficinas de Valorização de produtos artesanais com enfoque turístico 
relatadas neste artigo foram desenvolvidas nos meses de setembro e outubro de 
2011 (duas oficinas) e maio e junho de 2012 (duas oficinas). Entre os objetivos 
da atividade estão: demonstrar a importância do artesanato local como um 
produto Turístico; valorizar o produto artesanal através de informações técnicas, 
mercadológicas, culturais e ambientais; e apresentar o artesanato como uma 
visão de negócios. 

Na primeira etapa foi realizado o workshop de sensibilização com os 
alunos, explicando o contexto da oficina e capacitando-os para o 
desenvolvimento da atividade junto aos artesãos. A partir da exposição do tema 
e relato de casos similares, os alunos voluntários do Projeto de Design Social 
pesquisaram sobre os principais símbolos e monumentos turísticos da cidade e 
discutiram possibilidades de produtos dentro deste contexto.  

Os principais símbolos e pontos turísticos levantados foram: Monumento 
ao Sapateiro; casas em estilo enxaimel

2
 presentes no bairro histórico de 

Hamburgo Velho e o próprio símbolo do Calçado e do Sapateiro. Através das 
ferramentas como o brainstorming e mapas mentais foram organizadas algumas 
possibilidades de produtos como bolsas, chaveiros, bijuteriais, embalagens, 
quadros com uso de estêncil, entre outros. Na figura 1, o grupo de alunos 
concebendo ideias através do uso das ferramentas habitualmente empregadas 
no curso de Design. 

 

 

                                                 
2
 O estilo enxaimel é de influência germânica e caracteriza-se por uma arquitetura onde há 

preenchimento de material entrelaçado de uma parede feita de caibros. 
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Figura 1: Workshop de Sensibilização com voluntários do Projeto  

 

No segundo momento ocorreu o workshop em parceria com a Incubadora 
de Economia Solidária da Universidade Feevale, envolvendo alunos, professores 
e o grupo de artesãos. Em parceria com o curso de Turismo, também foi 
realizada uma palestra sobre Valorização Turística, no Receptivo Turístico da 
cidade de Novo Hamburgo e, no segundo momento, a saída de campo, com 
visita aos principais pontos turísticos da cidade.  

Na ocasião foi explanado sobre conceitos de Turismo, tipos e sua relação 
com a cultura das cidades de um modo geral. Após, os alunos e artesãos fizeram 
uma visita aos pontos turísticos da cidade: Monumento do Sapateiro; Monumento 
"O Despertar pela Paz"; Casa estilo enxaimel em Hamburgo Velho; Santuário 
das Mães; e espaços como o Museu de Arte Scheffel, o Museu Comunitário 
Casa Schmitt e o Museu Nacional do Calçado, além da zona rural da cidade - 
Lomba Grande.  

A saída a campo possibilitou aos alunos um melhor entendimento dos 
símbolos históricos/turísticos em questão, e para a oficina de desenvolvimento de 
produtos com enfoque na valorização turística. Os alunos participantes da 
atividade registraram alguns dos elementos em um painel visual, conforme 
apresentado na figura 2. 

Figura 2: Principais elementos e pontos turísticos observados 

 

A partir da visita, o projeto de extensão Design Social: valorizando 
territórios e indivíduos promoveu dois encontros para o Workshop de Valorização 
de Produtos Artesanais com enfoque no Turismo, onde os artesãos e alunos 
voluntários do projeto puderam trocar ideias sobre os principais monumentos 
turísticos da cidade e de como utilizar estes elementos visuais no 
desenvolvimento de novos produtos, a partir das técnicas e materiais já utilizados 

http://designsocialfeevale.files.wordpress.com/2011/10/dsc01666.gif
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pelos artesãos.  

No primeiro encontro foram apresentados os conceitos de artesanato, 
design e valorização turística e projetos já desenvolvidos com enfoque na 
valorização territorial. Também foi solicitado aos artesãos envolvidos que 
descrevessem as suas habilidades, materiais e técnicas utilizadas e produtos 
desenvolvidos. Dentre os segmentos relatados estavam: alimentício, e artigos 
decorativos a partir de reutilização/reciclagem, e os materiais e técnicas 
contemplavam a produção em madeira/mdf, lonas, couros, sintéticos e tecidos, 
crochê e patchwork.  

De forma participativa, alunos e artesãos aplicaram as ferramentas de 
brainstorming e mapas mentais, organizando algumas possibilidades de 
produtos, elementos turísticos, materiais e técnicas manuais empregadas. 
Percebeu-se nesta atividade a dificuldade dos artesãos em gerar um número 
ilimitado de ideias e transcrever estas para o papel. Após a atividade, os grupos 
apresentaram os resultados e discutiram coletivamente as possibilidades. Na 
figura 4, a interação do grupo e aplicação das ferramentas projetuais na etapa 
conceitual. 

Figura 4: Etapa conceitual  

 

No segundo encontro, os grupos colocaram em prática o que foi gerado na 
etapa anterior e a troca de ideias entre os alunos do curso de Design e artesãos 
foi fundamental para o desenvolvimento de diferentes produtos. Outro aspecto 
observado foi o momento de discussão das propostas entre os diferentes grupos 
de trabalho, mostrando o cooperativismo entre os artesãos, referência da 
Economia Solidária. A etapa final do workshop consistiu na apresentação de 
diferentes propostas de produtos desenvolvidos, a partir dos materiais e técnicas 
já utilizadas pelos artesãos e considerando os principais monumentos e símbolos 
turísticos de Novo Hamburgo. 

Na primeira edição do workshop, foram desenvolvidos produtos para o 
segmento alimentício, através de uma proposta de embalagem para acomodar 
biscoitos e doces. A embalagem poderá ser confeccionada em papel Color Plus 
ou Kraft, 180g, e possui uma janela com faca especial (forma do calçado) na 
parte frontal. A estrutura da embalagem é em uma única lâmina, com três dobras 
e sem uso de cola. A forma utilizada na janela frontal pode ser adaptada de 
acordo com a temática de datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das 
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Mães, Pais, etc. O sistema de fechamento é através de um laço em fita de 
poliéster.  

Também foi sugerido o uso de fôrmas para biscoitos e chocolates 
baseados no típico calçado feminino, símbolo da cidade. O produto poderá ser 
embalado em sacos de acetato de celulose – CA, conhecido como celofane, e 
com uso de fitas decorativas para o fechamento, contendo uma ou mais 
unidades do produto por embalagem. Junto às peças foram inseridas tags 
(etiquetas informativas) com dizeres como “Lembrança de Novo Hamburgo” e 
breve descrição sobre os principais monumentos históricos e símbolos da cidade. 
As etiquetas foram impressas em papel Kraft em 1x0 cor.  

Na figura 6, o modelo de embalagem, os biscoitos com o formato do 
símbolo do calçado e as tags de identificação. Também foram desenvolvidas 
capas para celular e chaveiros utilizando o símbolo do calçado, com aplicação 
em patchwork, e nécessaires em tecido de algodão cru com aplicação de formas 
sintetizadas do Santuário das Mães e Monumento do Calçado, utilizando de 
material sintético e costura manual. 

Figura 6: Produtos desenvolvidos no Workshop de Valorização de 
Produtos com enfoque no Turismo 

    

 

 

 

 

 

 

 

O enfoque na segunda edição do workshop foi apresentar a importância 
do artesanato como atividade do turismo e como oportunidade em função da 
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil.  

Pela diversidade de materiais já trabalhados pelos participantes da 
segunda edição – produtos/acessórios provenientes da reutilização de lonas, 
couro/tecido, papel, entre outros - os alunos discutiram a possibilidade de 
integrar novas técnicas/ferramentas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos produtos e embalagens artesanais já produzidos.  

Foram propostas ecobags, integrando materiais como lona, jeans e 
botões. Os alunos aplicaram a técnica do estêncil junto aos artesãos para 
aplicação de elementos decorativos - onde optou-se pelo uso das folhas de 
bananeira como um elemento de identidade nacional, conforme observado na 
figura 8. 
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Figura 8: Ecobags desenvolvidas na oficina 

 
Também foi sugerido um modelo de embalagem em algodão cru para um 

dos grupos que desenvolvia acessórios a partir da reutilização de couros e 
sintéticos (figura 9). Por residirem na cidade de Sapiranga-RS, optou-se pela 
aplicação de um elemento de identidade local, a rosa, e a partir da simplificação 
de suas formas, optou-se pelo uso da técnica do estêncil, como forma de 
reprodução artesanal do elemento nas embalagens. 

Figura 9: Embalagens artesanais com aplicação da rosa em estêncil 

 
Foram novamente explorados os símbolos locais – monumentos da cidade 

de Novo Hamburgo – que, sintetizados pelos alunos e, através de ferramentas do 
design de superfície, foram aplicados em uma estampa para posterior impressão 
em tecido, conforme observa-se na figura 10. 

Figura 10: Elementos simplificados para desenvolvimento da estampa  

 
          

Participaram da primeira edição treze (13) artesãos e cinco (5) voluntários 
do Projeto de Design Social, com um aumento significativo de novos grupos para 
a segunda edição, inclusive de cidades próximas, totalizando em 2012/01, 
quarenta (40) beneficiados nos dois dias de oficina e seis (6) voluntários do 
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Projeto (alunos do curso de Design). No período de 2011/01 e 2012/02, em 
apenas quatro (4) oficinas realizadas pelo Projeto de Design Social,  totalizaram-
se cinquenta e três (53) artesãos de Novo Hamburgo e cidades vizinhas, e onze 
(11) alunos do curso de Design.  

A partir de observação e pelo relato dos grupos trabalhados, foi possível 
observar que o artesanato local ainda possui inconstância na qualidade dos 
produtos desenvolvidos quando em maior escala; falta de informações sobre as 
demandas do mercado e de como precificar; bem como carência de renovação 
dos produtos. Outra oportunidade ainda pouco explorada é que muitos grupos 
ainda não possuem o espírito cooperativista, que poderia ser um diferencial para 
aceitação de encomendas mais expressivas em quantidade. 

 

4 Atividades realizadas junto ao Cecrife/Querubim 

As ações desenvolvidas pelo Projeto de Design Social junto ao Centro 
Cristão Feminino – Cecrife/Querubim iniciaram no segundo semestre de 2011, 
através de uma visita informal ao local. Em conversa com a Diretoria e 
Assistência Social da entidade, foram identificados diferentes problemas e 
necessidades tanto em relação à estrutura, como visibilidade da entidade e 
desenvolvimento de aptidões com as meninas durante o tempo ocioso na casa. 

Em 2011, vinte e três (23) meninas residiam no Cecrife/Querubim, com 
idade média de 12 a 18 anos, com três (3) gestantes e duas mães com bebês, 
sendo um de quatro meses e outro de cinco meses.  

Foram propostas oficinas de reutilização/reciclagem de materiais aplicados 
ao desenvolvimento de novos produtos com enfoque artesanal, uma nova 
proposta de identidade visual para a entidade e proposta de manutenção e 
decoração do ambiente. Tanto os alunos da sala de aula como envolvidos no 
projeto de extensão planejaram atividades e estas foram executadas 
posteriormente conforme descrito a seguir. 

A primeira oficina realizada envolveu a conscientização e educação 
ambiental visando conhecimento de diferentes tipos de resíduos gerados e 
segregação dos mesmos por tipologia, visando a reutilização de alguns materiais 
que seriam posteriormente utilizados nas oficinas de  desenvolvimento de 
artefatos e acessórios, que foram dividas em módulos de baixa e média 
complexidade. 

Dentro do módulo básico, a primeira atividade prática consistiu na 
customização de peças de vestuário pelas meninas do Cecrife/Querubim. Foram 
apresentados modelos e formas de customização. As participantes deveriam 
customizar camisetas próprias, com as mais diversas intervenções, tais como 
bordados com uso do ponto caseado e aplicações de tecido e rendas, conforme 
figura 11. 
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Figura 11: Customização de camisetas 

 

Também foram realizada oficinas para o desenvolvimento de acessórios 
baseados como brincos e pulseiras reutilizando materiais como tecidos, 
miçangas, botões, garrafas PET, entre outros, conforme figura 13. Esta oficina 
não apresentou dificuldades, pois as meninas aproveitavam retalhos irregulares 
de materiais e utilizavam de cola para realizar o acabamento. 

 Figura 12: Acessórios com reutilização de materiais 

 
 
No módulo de média complexidade, foram desenvolvidos chaveiros, feitos 

com retalhos de tecido e feltro, enchimento com fibra e ponto caseado e simples. 
Para o acabamento do chaveiro foram utilizadas fitas de cetim e argolas 
metálicas. Foram utilizados moldes contendo formas como animais estilizados, 
flores e cupcakes (figura 13). A principal dificuldade das meninas foi em relação 
ao corte das formas a partir do molde, costura, e seleção de cores/estampas, 
porém os resultados foram satisfatórios. 
 

Figura 13: Oficina de Chaveiros 

 

http://designsocialfeevale.files.wordpress.com/2011/10/cecrife-2.jpg
http://designsocialfeevale.files.wordpress.com/2011/10/cecrife-2.jpg
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Também foram confeccionadas pulseiras no estilo de braceletes, 
utilizando materiais como couro, sintético e fitas de cetim e botões para 
acabamento e regulagem do fechamento das peças. A partir de um molde, foram 
desenvolvidos dois modelos conforme apresentado na figura 14. Durante a 
realização da oficina as meninas já apresentavam maior domínio para corte e 
costura. 

            Figura 14: Oficina de Braceletes 

 
Foram realizadas dezoito (18) oficinas durante este período, com vinte e 

sete (27) meninas beneficiadas, e seis (6) acadêmicas do curso de Design; 
Indiretamente, participaram dez (10) alunos da disciplina de Projeto I – Design 
Social de 2011/02 e 2012/01 que apresentaram uma proposta de identidade 
visual e ambientação, bem como desenvolvimento de produtos visando à 
capacitação das meninas. Estas propostas estão em trâmites de aprovação e 
serão aplicadas no próximo semestre. 

 

5 Conclusões 

Os resultados aqui apresentados são referentes ao período do segundo 
semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012. Mesmo que parciais estes já 
demonstram que indicadores de processo e resultado foram atingidos. É possível 
perceber os benefícios gerados através de conhecimento teórico e prático tanto 
dos acadêmicos como dos beneficiados, bem como uma evolução nos trabalhos 
desenvolvidos até o momento. 

O Projeto de Design Social atende aos princípios institucionais de 
Extensão Universitária da Feevale, através do atendimento de necessidades da 
comunidade, e de seu caráter de formação e desenvolvimento de competências 
considerando o meio acadêmico, científico, profissional e social.  

As oficinas permitiram o conhecimento e a troca de experiências teóricas e 
práticas dos alunos e beneficiados. O Projeto de Design Social pretende ampliar 
a participação de acadêmicos bolsistas, voluntários, e professores para a 
realização de novas edições das oficinas em parceria com a Incubadora de 
Economia Solidária e Cecrife/Querubim. 
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