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RESOLUÇÃO Nº 01/2014  

Altera a denominação da Unidade Acadêmica 
de Desenho Industrial do Centro de Ciências e 
Tecnologia, da Universidade Federal de 
Campina Grande, para Unidade Acadêmica de 
Design. 

 

O Colegiado Pleno da Universidade Federal de Campina Grande, usando das 
atribuições que lhe são conferidas estatutária e regimentalmente, 
 
Considerando a criação via Decreto da Presidência da República do Programa Brasileiro 
de Design (09 de Novembro de 1995); 
 
Considerando a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Design do MEC (Resolução Nº 5, de 8 de março de 2004); 
 
Considerando a aprovação da mudança do nome do Curso de Desenho Industrial para 
Curso de Design (Resolução Nº 04/2011 da Câmara Superior de Ensino da UFCG); 
 
Considerando o desuso do termo Desenho Industrial, pois as demandas projetuais não 
são mais direcionadas apenas ao produto industrial, produzido em massa, repetitivo e 
físico. As tecnologias virtuais cada vez mais presentes no desenvolvimento de produtos 
retiraram essa visão de “chão de fábrica” do desenho industrial; 
 
Considerando que a expressão “design” se tornou universal e de fácil assimilação em 
decorrência da globalização e do avanço dos meios de comunicação; 
 
Considerando que a palavra “design” significa projeto, se enquadrando nas demandas 
educacionais e econômicas vinculadas aos setores da indústria, comércio e serviço, 
possuindo significado generalista da mesma forma como se apresenta a estrutura do 
Curso de Design da UFCG; e  
 
À vista das deliberações do Plenário, na reunião realizada em 26 de fevereiro de 2014, 
(Processo Nº 23096.016781/08-21) 
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º Alterar a denominação da Unidade Acadêmica de Desenho Industrial do 
Centro de Ciências e Tecnologia, da Universidade Federal de Campina Grande, para 
Unidade Acadêmica de Design. 



 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
 
Colegiado Pleno do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina 
Grande, em Campina Grande, 10 de março de 2014.  
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