
GRADUAÇÃO em
DESIGN 

2021.2



O Curso

Visão Geral

Estrutura do curso

Corpo Docente

Quem Somos

Experiência CESAR School

Formato e cronograma

Investimento

SUMÁRIO

#


Somos, antes de tudo, uma escola de 
Inovação. Formamos profissionais 
inovadores, capazes de liderar, fomentar e 
executar projetos que trazem mudanças 
relevantes para a sociedade.  

Quem
Somos



Geração e consumo de dados são algo ubíquo ao nosso 
dia-a-dia. Por exemplo, sensores e câmeras espalhadas 
por uma cidade geram um grande volume de dados 
sobre o funcionamento desta. Para se extrair 
conhecimento a partir de dados, diversas técnicas 
precisam ser utilizadas para lidar com as suas várias 
características como volume, diversidade e ruído. Neste 
curso proposto, pretende-se ministrar disciplinas 
teóricas e práticas que cubram todo o processo de 
descoberta de conhecimento em dados com foco na 
resolução de problemas reais e do mercado. Esse curso 
é oferecido em  parceria com o CIn (Centro de 
Informática - UFPE).

Neste momento de incertezas, sabemos a importância de você começar um curso 
superior que faz você se sentir seguro(a) e no qual você confia. Desde que a COVID-19 
entrou de vez na nossa rotina, temos trabalhado incansavelmente para continuar dando 
suporte a todos(as) os(as) nossos(as) alunos(as) e garantir que todos(as) possam 
assistir suas aulas com segurança.

Para que nossos(as) Estudantes não sejam prejudicados(as), as aulas dos cursos de 
graduação estão sendo ministradas no formato ao vivo, síncrono e remoto. Os 
professores da CESAR School possuem didática e ferramentas para desenvolver as 
atividades e repassar o conteúdo sem perder a qualidade. Assim que for seguro para 
todos, voltaremos às aulas presenciais.

COVID-19



Os docentes permanentes fazem parte do grupo técnico e científico do 
CESAR. Tal vivência profissional no CESAR, em projetos desafiadores, 
potencializa as atividades acadêmicas que desenvolvem.

Para a implementação do método PBL (Problem-Based Learning), a 
proposta pedagógica possibilita que os estudantes fiquem imersos em 
projetos práticos de desenvolvimento de software de forma 
sistemática e controlada por processos de qualidade.

Experiência CESAR School

Experiência 
CESAR School



Conheça a CESAR School

http://www.youtube.com/watch?v=kvCCTj5BcTY


Design: A profissão do futuro

http://www.youtube.com/watch?v=PQeTPGemDYM


O CURSO



O curso de Bacharelado em Design da CESAR School tem como objetivo principal formar profissionais com 
bases científicas e tecnológicas adequadas à realidade de mercado por meio de uma graduação plena, aptos a 
especificar, desenvolver, implantar e avaliar projetos voltados para a solução de problemas de natureza 
diversificada por meio de artefatos físicos ou digitais e serviços diversos, entre outras formas. 

O(a) aluno(a) deve reunir as competências gerais e específicas que o(a) habilita a avaliar, executar e gerenciar 
projetos em nível crescente de complexidade, fazendo uso de técnicas e métodos validados pela academia e 
pelo mercado.

O profissional com formação superior em Design, de forma criativa e processual, estabelecerá uma relação 
ética e cuidadosa com os aspectos humanos que envolvem a concepção dos artefatos, considerando as 
tecnologias, a estética, a ergonomia, a sustentabilidade e todas as necessidades socioculturais dentro do seu 
contexto de uso.

O CURSO



Visão geral



Duração: 4 anos 
Localização: Porto Digital
Corpo docente: Professores da CESAR School  / CESAR

Visão geral



Número de vagas



Curso Ato de 
autorização

Turno Vagas para portadores de 
diploma e transferência

Vagas para 
ENEM

Vestibular 
CESAR School

Total

Design Portaria 462 de 
08/09/2016

Integral 7 20 5 32

Número de vagas



Público alvo



Público alvo

- Jovens que estão concluindo o Ensino Médio e que 
estejam buscando desafios para a sua carreira 
profissional;

- Profissionais que já atuam no mercado e que estejam 
buscando uma formação diferenciada e melhor 
inserção no mercado de trabalho;

- Portadores de diploma que queiram atualizar seus 
conhecimentos e mudar a sua atuação no mercado de 
trabalho;

- Pessoas que desejem fazer Transferência de curso.



Carga horária



Carga horária

Disciplinas: 2760 horas
Atividades Complementares: 60 horas
Trabalho de conclusão de curso: 120 horas
Estágio supervisionado: 300 horas
Total do curso: 3240 horas



Carga horária

Horário Seg Ter Qua Qui Sex

8:15 às 11:30 x x x x x

11:30 às 12:30 x x x x

13:30 às 14:30 x x x x

Carga horária

Horário das aulas:



Estrutura do curso



Estrutura do curso

A grade curricular contempla 
48 disciplinas divididas em 
4 blocos:

1. Identificação
2. Potencialização
3. Concretização
4. Tópicos profissionais



● Filosofia Prática
● Fundamentos da Pesquisa Social
● Sistemas Digitais
● Design da Experiência
● Fundamentos de Projeto 1
● Projeto 1
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● Estudos de Futuro
● Análise e Comunicação da Pesquisa
● Semiótica
● Representação Visual
● Fundamentos de Projetos 2
● Projeto 2

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO 
2 PERÍODO1 PERÍODO

● História e Teoria do Design I
● Projeto Gráfico
● Técnicas de Ideação
● Design Especulativo
● Fundamentos de Projetos 3
● Projeto 3

● Representação Tridimensional
● Design de Interfaces I
● Prototipação e Testes com Usuários I
● História e Teoria do Design II
● Fundamentos de Projetos 4
● Projeto 4

BLOCO 2 - POTENCIALIZAÇÃO 
4 PERÍODO3 PERÍODO
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● Prototipação e Testes com usuários II
● Design de Interfaces II
● Design de Produtos
● Design de Serviços
● Fundamentos de Projeto 5
● Projeto 5

● Fabricação Digital
● Design de Interfaces Ubíquas
● Teoria e Futuro do Design
● Design e Meio Ambiente
● Fundamentos de Projetos 6
● Projeto 6

BLOCO 3 - CONCRETIZAÇÃO
6 PERÍODO5 PERÍODO

● Eletiva 1
● Eletiva 2
● Tópicos Contemporâneos em Design 1
● Tópicos Contemporâneos em Design 2
● Fundamentos de Projetos 7
● Projeto 7

● Eletiva 3
● Eletiva 4
● Tópicos Contemporâneos em Design 3
● Tópicos Contemporâneos em Design 4
● Fundamentos de Projetos 8
● Projeto 8

BLOCO 3 - TÓPICOS PROFISSIONAIS 
8 PERÍODO7 PERÍODO



Investimento



Investimento

Para alunos(as) que participarem do processo seletivo como portadores de diploma ou transferência, a CESAR 
School está oferecendo um desconto de 20% no valor das parcelas para as turmas de 2021.2 de ambos os 
cursos. Assim sendo, a mensalidade, que seria de R$2.278,31 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta 
e um centavos), será reduzida para R$1.822,64 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro 
centavos). Esse desconto vale para os 8 semestres, desde que as parcelas sejam pagas até o vencimento. 
 
Para os(as) demais candidatos(as) do processo seletivo, a CESAR School está oferecendo um desconto de 15% 
no valor das parcelas para as turmas de 2021.2 de ambos os cursos. Assim, o valor de cada parcela, que seria 
de R$ 2.278,31 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), será reduzida para R$ 1.936,56 
(um mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Esse desconto vale para os 8 semestres, 
desde que as parcelas sejam pagas até o vencimento. 

Forma de Pagamento
Boleto 



Visita virtual
Agende uma Visita virtual AQUI

https://api.whatsapp.com/send?phone=558182942629


Inscrições



Inscrições

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

ATÉ DIA 17 DE JULHO
Para se inscrever, clique AQUI 
Acesse o Edital  AQUI 

Dúvidas:
contato@cesar.school
(81) 3419-6700
(81) 98294-2629

CESAR School
Cais do Apolo, 77
Bairro do Recife
Recife-PE

https://vempra.cesar.school/turma/graduacao-em-design/design-2020-2
https://drive.google.com/file/d/1Cau3gZjygFkkrFdJBw6DDPmvdAsk48-7/view?ts=5ee923eb



