
 

                 # PROJETO | Mural de Xícaras 

 
CLIENTE: Hoje temos na instituição 166 professores e esse é público alvo do projeto. Além 
desse público certo, temos também que trabalhar com uma previsão de crescimento do 
quadro docente para que não haja falta de espaço em um futuro muito próximo, portanto o 
mural deve abrigar um total de 180 xícaras. 

OBJETIVOS: Esse projeto tem por objetivo principal gerar mais sustentabilidade dentro da 
instituição Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, uma vez que os copinhos plásticos deverão 
ser substituídos por xícaras que os próprios professores irão trazer. Outros objetivos mais 
específicos são: diminuir os custos desse material para a instituição; integrar as turmas do 
curso de design em prol de um projeto amplo na área; promover a visão interdisciplinar entre 
alunos e professores. 

EQUIPES: Poderão participar do projeto grupos de oito alunos, sendo necessariamente dois de 
cada período (atualmente do primeiro ao quarto). Os alunos devem se articular para formarem 
os grupos com a devida nominação dos responsáveis pela coerência dos mesmos. As equipes 
todas devem ser anunciadas no dia 17 de novembro de 2011, até as 20h, via email para a 
coordenadora (joana.franco@estacio.br). Após essa data, todos terão um período de ajuste e 
adaptação das equipes, caso necessitem fazer modificações. As equipes finais devem ser 
confirmadas até as 20h do dia 05 de dezembro de 2011. 

PRÉ-REQUISITOS: O local a ser implantado o projeto é a sala dos professores, numa parede 
que tem 2,10 m de largura. É preciso deixar um rodapé livre de 20 cm e a altura deve levar em 
consideração o alcance dos professores para colocar e retirar as xícaras. É preciso haver uma 
identificação de cada xícara com o nome do professor (alterável). 

ESCOPO: O projeto terá duração total de quatro meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 
2011, com encerramento pela apresentação dos resultados em 03 de abril de 2012. Durante 
todo o processo professores podem ser consultados para orientarem a criação. É preciso 
desenvolver e relatar, por meio de documentação e apresentação textual e visual, as seguintes 
etapas: 

1. Pesquisa | desde a análise do espaço local até busca por projetos semelhantes já feitos 
anteriormente, materiais possíveis para a execução e também entrevistas com os 
clientes do projeto para identificar reais necessidades não relatadas aqui. 

2. Criação | planejamento inicial do projeto, com criação de conceito e esboço, que leve 
em consideração características de sustentabilidade, de bom aproveitamento espacial, 
de ergonomia, de custo-benefício e durabilidade (material) e de beleza. 

3. Desenvolvimento | deve ser feito um mock-up do projeto (em 3D), além de também o 
orçamento de custos de implantação e divulgação do mesmo. 

4. Lançamento | na construção do projeto final deverá ser incluída uma campanha de 
divulgação (via cartaz e email-marketing) para o público alvo, de modo a incentivar os 
professores a trazerem suas próprias xícaras e participarem da ação sustentável. 


