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RESUMO

Este projeto pretende demonstrar o processo metodológico para identificar os valores da Escola de Design da UEMG a fim de consolidar sua história e trajetória. Conduzido pela

Assessoria de Comunicação da Escola de Design com envolvimento de alunos bolsistas e voluntários, como ponto de partida, foi estudado o manual de identidade visual da

marca da Universidade e suas aplicações para a Unidade Escola de Design.  Foi constatado que as diretrizes não eram suficientes para representar os valores e particularidades

da unidade apesar da padronização da identidade Visual. 

Foi realizado uma pesquisa exploratória de cunho qualitativa e quantitativa para definição dos valores pela própria comunidade acadêmica. Partindo de um brainstorm coletivo foi

coletado informações da comunidade acadêmica utilizando como suporte a página do facebook da unidade e murais nas dependências da mesma sobre a imagem da instituição

guiados pelo “meme” defina a escola de design em três palavras. A análise destas informações foram discutidas em um grupo de foco envolvendo professores e alunos utilizando

um mapa da empatia - uma das técnicas/ferramentas utilizadas pelo Design Thinking. Foi realizado uma adaptação do quador personificação da marca para enriquecer a

discussão. Na análise desta discussão, foi apontado possíveis valores da Escola de Design que foram confirmados em uma pesquisa quantitativa com 99 respondentes utilizando

como suporte questionários enviados por e-mail. 

Criatividade, diversidade, trajetória, competência, paixão e expressão foram os valores identificados. A identificação dos valores uma instituição permite guiar estrategicamente as

ações de comunicação para ressaltar seu potencial e associar a uma imagem positiva melhorando o canal de comunicação tanto interno como externo. A imagem é a

personalidade da marca, expõe suas convicções e atitudes.

Como avaliado nas pesquisas, a imagem é uma combinação de características, sentimentos, emoções e percepção sobre o objeto. Utilizando-se de estratégias baseadas na

identidade, os valores são transmitidos na comunicação. Ao incorporar aspectos importantes como o posicionamento, DNA da marca, personalidade, valores, filosofia, estratégias

de comunicação, marca, sua história e sua visão de futuro adquire-se um poderoso instrumento de gestão da comunicação e design. 

Conduzido pela assessoria de comunicação da Escola de Design este projeto faz parte do diagnóstico das demandas de comunicação integrada da Escola de Design. A

compreensão da Comunicação Integrada parte das noções de interdisciplinaridade, da "atuação conjugada de todos os profissionais da área" (Kunsch, 1986) e da interação das

atividades de áreas afins da comunicação. Desta forma, "o importante, para uma organização social, é a integração de suas atividades de comunicação, em função do

fortalecimento de seu conceito institucional, mercadológico e corporativo junto a todos os seus públicos" (Kunsch, 1986, p. 112) reforçado por seus valores. A visão de

Comunicação Integrada definida por Margarida Kunsch (1986) ressalta a importância estratégica da comunicação e do design enquanto gestores de informação e modeladores

das relações sociais entre as organizações e seus públicos estratégicos. 

O envolvimento dos alunos neste projeto intensifica o vínculo afetivo com a instituição e incrementa o acesso à atividade profissional na medida em que se observa o processo

metodológico de design para um cliente real. 
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