ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
O design e a energia desenvolvendo soluções
2-Centro:
CAA
4- Nome (Professor Coordenador):
Silvio Diniz de Lourenço Junior

3- Departamento:
Núcleo de Design
5- Fone:
81 92020454

6-Fax:

7- E-mail:
sjrdiniz@ufpe.br

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Silvio Diniz de Lourenço Junior | Mestre | sjrdiniz@ufpe.br
Heitor Scalambrini Costa | Doutor | hscosta@ufpe.br
Ana Cristina de Sousa Veras | Mestre | anacveras@gmail.com
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
01
Inabel Tavares do Nascimento | Design |
inabeltavares@gmail.com | Designer
Larissa Cristina de Araujo Santos | Design |
lari_lari14@hotmail.com | Designer
Marcel Conrado Galvao Sabino | Design |
sabino.marcel@gmail.com | Designer
Camila Guedes de Menezes | Design |
camilagmenezes@gmail.com | Designer
12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ x ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ x ] Meio Ambiente

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):
João Henrique de Melo Ferraz |
jhmferraz@terra.com.br | Pesquisador
colaborador

[ ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:
14- Período de Execução:
Centro Acadêmico do Agreste, Caruaru e cidades adjacentes 01 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2010.
e Região Metropolitana do Recife.
15-Público Alvo:
Pessoas que possuam uma renda inferior ou igual a um salário mínimo no agreste de Pernambuco e que necessitam de uma
solução inteligente e auto-sustentável para ganharem a vida.
16- Objetivos:
Desenvolver soluções que serão apresentados como produtos que utilizem energia limpa (energia solar fotovoltaica) sejam
auto-sustentáveis e utilizem produtos recicláveis ou renováveis. Como objetivo secundário o projeto visa potencializar a
geração de renda para comunidades de baixa renda do agreste pernambucano.

17- Parcerias:
NAPER e entidades a serem identificadas para contribuir no desenvolvimento das soluções e o possível custeio dos modelos
funcionais ou protótipos.
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
Devido ao crescimento abrupto de duas vertentes importantes na sociedade atual, os produtos limpos e a geração de
renda, o presente projeto visa atender a necessidade de se desenvolver projetos que sejam auto-sustentáveis, que
consumam o mínimo de matéria prima e que está seja renovável ou reciclável, visando sempre gerar novas fontes de
renda para comunidades de baixa renda. Um outro grande problema na sociedade atual é o grande número de lixo e o
aumento constante no consumo de energia baseada em matrizes energéticas finitas (ex.: os combustíveis fósseis) ou
dependentes de eventos naturais (ex.: hidroelétricas). Visando atender de forma equânime estas necessidades o presente
projeto visa gerar produtos que tenham como fonte energética o uso de energia solar e que utilizem materiais recicláveis
ou renováveis e que estejam disponíveis na região do agreste pernambucano. Para tal, o presente projeto visa promover o
desenvolvimento de pesquisas e a intervenção do design em produtos e negócios que possam manter os requisitos
supracitados e garantir uma fonte de renda a comunidades de baixa renda do agreste pernambucano.
19- Palavras-chave (5):
Design

Social

Energia limpa

Renovado

Produtos limpos
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