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EMENTA: 

Abrange toda a gama de diversidade humana, incluindo capacidades físicas e intelectuais, 

idioma, cultura, gênero e idade. Pensar de forma diferente, a fim de romper barreiras sociais 

existentes para atender a crescente demanda mundial por inclusão de todos os cidadãos com 

suas particularidades, e criar soluções, produtos e serviços é o nosso foco.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Formar profissionais e pesquisadores capazes, com habilidades, criatividade, desenvoltura e 

agilidade intelectual para liderar e apoiar a transição para uma sociedade mais justa e inclusiva 

onde todos os cidadãos tenham acesso e oportunidades de prosperar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Incluir noções de Design Inclusivo nos domínios do trabalho, incluindo a saúde, a 

educação, o governo e outros setores públicos e privados; 

• Formar cidadãos capazes de trabalhar com foco em políticas públicas e compromissos 

sociais com a acessibilidade, diversidade e inclusão em um nível local, nacional e global; 

• Atender a crescente demanda global de tecnologias, produtos e serviços inclusivos; 

• Desenvolver soluções para os desafios enfrentados por indivíduos com necessidades 

especiais face as barreiras à participação da sociedade, incluindo barreiras à contribuição 

econômica significativa e bem-estar; 

• Desenvolver graduados com o entendimento conceitual e competência metodológica em 

design inclusivo necessário para criar, interpretar, avaliar criticamente e avanço do 

conhecimento no campo. 

 

CONTEÚDO: 

• Diversidade 

• Acessibilidade 

• Design Inclusivo 

• Criatividade 

• Sistemas complexos 

• Design para a terceira idade 

• Políticas públicas para inclusão 

 

METODOLOGIA: 

Esta disciplina é composta de aulas expositivas e aplicadas, onde a participação dos alunos é 

sempre incentivada. Todos os módulos são complementados por exercícios práticos e análise 

de casos que possibilitam a aplicação imediata dos conceitos apresentados, propiciando a 

visualização da importância de cada módulo. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação discente será a partir da sua participação em aula, trabalhos e seminários 

individuais e em grupos. 
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