
O principal objetivo é estudar o Estúdio de 

Desenho da ESPM-RJ, propondo 

aprimoramentos para 2018.2 e investigar as 

experiências do semestre que a oficina foi posta 

em prática. Baseado neste objetivo geral 

chegamos em alguns objetivos específicos: 

pesquisar opinião de quem participou da oficina 

durante o período 2018.1, gerar ideias de 

atividades para tornar a Oficina mais atraente, 

gerar ideias de como divulgar a Oficina dentro da 

ESPM, pesquisar os recursos que a instituição 

oferece para a divulgação e acompanhar a rotina 

do estúdio no período de aplicação das ideias 

geradas nesta pesquisa.

O uso da aprendizagem significativa, que é 

quando alguma idéia se conecta com aquilo que o 

estudante já sabe e se transforma em um novo 

conhecimento, que será base para aprender 

novas coisas, em uma espiral incremental de 

aprendizagem, junto com os grupos operativos, 

que são grupos de trabalho em que têm objetivos, 

problemas, recursos e conflitos que são 

estudados na medida em que vão aparecendo.

Observação participante com registro fotográfico 

e em diário de atividades dos encontros do 

Estudio de Desenho em 2018.2.

Entrevistas não estruturadas com participantes 

do Estudio de Desenho em 2018.1 e em 2018.2

Pesquisa bibliográfica

Geração de ideias e prototipagem/teste.

A pesquisa está em andamento, na metade do 

cronograma. Até aqui foram criados: logotipo do 

Estudio de Desenho, flyer de divulgação para 

captação de alunos, planejamento de cronograma 

de atividades. Serão criadas páginas de redes 

sociais no próximo passo.

Como resultado final espero obter crescimento no 

engajamento dos alunos com relação ao Estúdio 

de Desenho, além disso coletar informações 

sobre todos os encontros e analisar se as ideias 

geradas na pesquisa para aprimorar o Estúdio 

estão realmente surtindo efeito com relação a 

busca de alunos que ou nunca foram ou deixaram 

de frequentar por algum motivo.
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