HUMANAS

Design
Carreira com foco na forma, funcionalidade e beleza das coisas
O designer é um profissional
preocupado com a forma, as características funcionais, a estrutura e a
estética de um produto. Para realizar
seu trabalho de forma eficiente, ele
deve conhecer elementos de psicologia, marketing, estética, economia
e cultura. Além disso, precisa ter
profundo domínio de disciplinas
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técnicas, como Ergonomia, que trata
da interação dos seres humanos
com elementos de um sistema
(uma mesa de trabalho, em um
escritório, por exemplo).
Esse especialista vai trabalhar
em equipes multidisciplinares, que
variam em função da natureza de
cada projeto. A área de atuação

é muito ampla – artes visuais e
embalagens, projeto de produtos
industriais, design de interiores e
criação de móveis, fabricação de
peças automobilísticas, criação
de sites, produções fotográficas e
audiovisuais, além de moda, são
alguns dos exemplos.
O curso de Design do Câmpus

de Bauru oferece uma formação
multidisciplinar com duas habilitações: Design Gráfico e Design do
Produto. As duas áreas enfatizam
a busca por projetos originais. As
disciplinas têm uma metodologia
voltada para a experimentação,
estimulando a postura criativa dos
estudantes na busca por soluções
de design em diferentes áreas.
Quem optar por Design Gráfico vai contribuir para melhorar a
relação entre o ser humano e a
informação, por meio de projetos
e sistemas visuais. Revistas, jornais,
websites, panfletos, outdoors e capas de livros são alguns dos campos
de trabalho. Ele também pode criar
o desenho de materiais de escritório, como agendas, cadernos e
calendários, estampas de tecidos e
modelos de roupa.
O estudante que optar por
Design do Produto vai criar protó-

Seja na área
gráfica, seja na
criação de produtos,
graduação valoriza
originalidade
tipos dos mais diferentes objetos
– utensílios domésticos, faróis de
carros, vasilhames de bebidas diversas, modelos de computadores
portáteis e aparelhos de telefonia
celular, entre outros. Ele também
pode inventar novos objetos que
respondam à necessidade das
pessoas ou, ainda, a demandas
industriais.
Após concluir uma das habilitações, o aluno poderá reingressar no
curso e concluir a outra, com o aproveitamento das disciplinas comuns.
Por meio da empresa júnior do

curso, os alunos aprendem a gerir
o próprio negócio, fazer consultorias
para empresas, e desenvolver e
executar projetos com profissionais
de outras áreas.
A Unesp oferece a oportunidade de participação em diferentes
projetos em parceria com empresas
privadas, como montadoras de carros e fabricantes de móveis, além
de pesquisas científicas diversas na
área de design. Os estudantes também trabalham em ações junto à
comunidade, capacitando artesões
de regiões pobres, por exemplo.
O mercado de trabalho para
esse profissional está aquecido. O
designer é requisitado por empresas de comunicação e indústrias de
diversos setores. Muitos ex-alunos
criam a própria empresa (estúdio,
consultoria, produtora etc.) e se
destacam com projetos premiados
no Brasil e no exterior.
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