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RESUMO

Premiações nas áreas do design são promovidas em escala mundial por diversos órgãos entre universidades, empresas e governos, com as mais diversas temáticas e são uma

forma comum de destaque na carreira do designer. As premiações são também uma importante forma de mapeamento de tendências, que se torna necessária devido ao

dinamismo do mercado e o surgimento constante de novas demandas relacionadas à tecnologia, comportamentos, redes, mídias sociais, e crises econômicas e humanitárias.

O trabalho tem como objetivo medir o impacto dos concursos na carreira profissional do designer, através do levantamento das principais premiações e dos concursos preferidos

pelos estudantes e graduados da Escola de Design da UEMG, suas motivações e expectativas, os benefícios adquiridos pelos ganhadores e finalistas. Assim é possível

apresentar um relatório que permita adequações do ensino de forma a incentivar a participação dos alunos neste tipo de atividade.

 

Para entender como a participação em concursos influencia a vida dos estudantes, iniciou-se a pesquisa com um levantamento bibliográfico dos concursos existentes, assim foi

possível mapear os temas trabalhados e sua relação com os novos desenvolvimentos tecnológicos e problemas sociais atuais.  Em uma segunda etapa da pesquisa foi feita

pesquisa quantitativa através de formulários para mapeamento dos participantes e suas motivações, para então ser possível o planejamento de propostas aplicadas ao ensino de

design.

Nos resultados parciais verificou-se que os concursos vêm trazendo temas cada vez mais interdisciplinares, o que destoa das separações dos cursos da ED-UEMG em gráfico,

produto e ambientes, porém permitem ações integradas extraclasse que podem contribuir para a formação do aluno. Por outro lado mostra-se interessante haver um esforço

institucional cada vez maior na divulgação das premiações que muitas vezes não chegam ao conhecimento do corpo discente. 
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