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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
 

Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas – ICCT 
 

- Curso de Design –  
Currículo 2009/01 e 2013/1 

 
Descrição do Curso: 

O Projeto Pedagógico do Curso de Design propõe uma reflexão crítica acerca das 

concepções que embasam a formação do Designer, bem como um enfoque interdisciplinar 

integrado no que tange ao seu escopo de conhecimentos, fundamentação teórica e prática. 

No Curso de Design da Universidade Feevale, o objeto da atividade docente será 

permeado pelas interfaces do conhecimento científico, em suas inter-relações com o mundo, 

com a realidade do aluno, suas características socioculturais, em consonância com o PPI. 

Neste sentido, a organização curricular de um curso dinâmico e inovador possibilitará 

a articulação com os demais Institutos Acadêmicos, compatibilizando o perfil do egresso com 

as crescentes exigências do contexto sócio-econômico-político competitivo e em mudanças 

significativas, tais como a flexibilização de comportamentos, a globalização de conhecimentos, 

o desenvolvimento de habilidades e de atitudes.  

O Curso de Design respeita a resolução nº 5, de 08 de março de 2004, que aprova as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design - e dá outras providências. 

Além disso, o curso atende ao exposto no Projeto Pedagógico Institucional e Regimento da 

Feevale. 

Objetivos do Curso: 

 

 Formar designers capacitados para desenvolver projetos de artefatos de diversas 

naturezas, a partir da articulação do conhecimento técnico-científico e humanista na 

prática da atividade de design. 

 Promover a pesquisa científica aplicada, visando a produção e difusão do 

conhecimento em design na sociedade. 
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 Possibilitar espaços a crítica e reflexão profissional, de forma a identificar as demandas 

no contexto da sociedade e do mercado relacionadas ao design, apresentando 

soluções combinadas ao conhecimento de técnicas. 

 Oportunizar o desenvolvimento da criatividade e o senso crítico, visando soluções 

inovadoras pertinentes à elaboração e concretização de projetos. 

 Incentivar o trabalho em equipes multi e interdisciplinares, promovendo o 

desenvolvimento de projetos integrados que atendam os diferentes aspectos da 

gestão do design.  

 Promover, incentivar e aplicar nos projetos em Design o conhecimento de aspectos 

históricos e prospectivos, evidenciando questões socioeconômicas, culturais, éticas, 

estéticas, ambientais e tecnológicas. 

Objetivos do Estágio:  

 

Objetivo geral:  

Oportunizar ao acadêmico o exercício dos conhecimentos produzidos na academia 

por meio da atuação prática, bem como proporcionar o desenvolvimento das competências 

necessárias no mercado de trabalho ao egresso do Curso de Design da Universidade Feevale. 

Objetivos específicos: 

 Proporcionar ao acadêmico contato com o mercado de trabalho; Proporcionar ao 

acadêmico a experiência de projetar, a partir das demandas identificadas no mercado 

artefatos de natureza generalista. 

 

 

Critérios:  

As atividades a serem desenvolvidas pelos graduandos de Design em estágios não 

obrigatórios deverão ser compatíveis com sua capacitação e vinculadas ao andamento do 

curso. 
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ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS (DE ACORDO COM SEMESTRE): 

 

 
 
 
 
A partir do 1º Semestre 

Atividades ligadas ao auxílio na prática de projetos em 
design, como: 

 Criação e desenvolvimento de produtos, projetos 
de identidade visual, materiais promocionais, 
projetos editorais, de interfaces, de embalagem; 
entre outros. 

  Ilustrações e pós-produção digital de imagens, 
entre outros. 

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

 
Preferencialmente graduados em Design e Desenho Industrial, porém poderão ser 

aceitos profissionais graduados em áreas correlatas. Em último caso, é possível ter a 

supervisão de profissionais que já atuem na área específica do estágio comprovadamente há 

tempo suficiente para ter experiência na mesma. 

 
Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc... 

 
Até a data da elaboração deste documento não há nenhuma regulamentação para 

estágios não obrigatórios de conselhos ou sindicatos relacionados com o Design. 

 
 

Áreas de Atuação: 

 

Os estágios não obrigatórios em Design da Universidade Feevale poderão ser 

realizados em empresas dos setores de design gráfico e de produto, bem como outras 

empresas ligadas ao setor de design. 

Novo Hamburgo, 22 de março de 2019. 
 
 
 

Prof. Me. Marshal Becon Lauzer 
Professor Coordenador e Orientador do Curso de Design  


