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RESUMO

Ao longo do século XX o conhecimento tornou-se o maior diferencial de uma sociedade cada vez mais digital, conectada, sustentável e, não menos, participativa. Nesse contexto,

muitos são os desafios na capacitação de novos profissionais para as recentes exigências do mercado, um ator capaz de conhecer a fundo a sua área e de inter-relacioná-la às

demais áreas afins. Instituições de ensino e empresas têm reestruturado os métodos de ensino e concepção/desenvolvimento de novos produtos visando melhorar seus

processos e torná-los mais competitivos. Neste contexto, o projeto dos veículos hiper-econômicos da UEMG (Sabiá) tem se consolidado como ferramenta pedagógica estratégica

na formação de profissionais, uma vez que o foco do processo é o profissional e em sua inserção no mercado, seja este acadêmico ou industrial. Com o objetivo de ressaltar o

processo de ensino do design ligado ao projeto Sabiá, adotou-se uma metodologia de natureza básica, com abordagem quantitativa (pelo estudo de caso) e qualitativa (pela

correlação junto às fontes bibliográficas inerentes à pedagogia em design automotivo), de cunho descritivo e com viés documental. Essa permitiu demonstrar que a abordagem

aplicada na realização dos veículos Sabiá constitui uma inovadora ferramenta de ensino em design (com foco automotivo). Pois, têm-se um relevante número de alunos que

alcançaram o setor acadêmico, outros que acessaram a indústria e, também, os que obtiveram destaque e prêmios em design automotivo. Além dos significativos resultados ‘em

sala’, ressalta-se, também, que o projeto consiste em um motivador de discussões, incentivo à argumentação científica, trabalho em equipe e ampliação das perspectivas de

intercâmbio cultural. Assim, é importante evidenciar que o meio acadêmico ainda se mostra como o laboratório ideal na experimentação do ‘saber fazer’ e no estímulo ao

interesse e inquietação necessários para um profissional em design. Substrato básico para uma real integração academia/indústria.
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