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O presente trabalho apresentou, mediante um estudo de caso, o ensino 

de Design Thinking através de uma dinâmica aplicada à disciplina de 

Gestão da Produção para um curso de engenharia na Escola de 

Engenharia de Lorena, USP. O estudo se concentrou na ideação e 

aplicação da dinâmica com os princípios da metodologia: 

brainstorming, trabalho em grupo, cocriação, pensamento convergente 

e divergente, iterações, empatia, imersão na realidade do usuário, 

prototipação, testes, discussões através de ferramentas visuais e 

obtenção de feedback. Os participantes vivenciaram o processo de 

Design Thinking, criaram um protótipo de baixa fidelidade e tiveram a 

oportunidade de experimentar um viés para a ação, de tal modo a 

proporcionar a compreensão de que é possível obter grande progresso 

quando se inicia o projeto “mão na massa”, com iterações e 

prototipação. Além de criar precedente para a utilização de práticas 

de Design Thinking em um curso de engenharia, obteve-se boa adesão 

dos alunos e do professor que participaram da atividade. 
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Introdução 

 

A preparação de profissionais para um mercado de trabalho que exige altíssima capacidade de 

resolução de problemas vem sendo, cada vez mais, relevante no âmbito das organizações.  

Um método que se propõe a apoiar essa temática é Design Thinking, pois ele oferece um 

modo de pensar empático, colaborativo e visual para abordar e resolver problemas complexos 

de modo que as pessoas estejam no centro do desenvolvimento e da aplicação das ideias 

(BROWN, 2010; PINHEIRO; ALT, 2011). 

As organizações, de forma geral, resolvem problemas através de abordagens tradicionais 

focadas na redução de custo e no aumento de eficiência. Dentre elas estão: o Total Quality 

Management, que monitora cada parte do processo em busca de oportunidades de melhoria, o 

Lean Thinking, onde evita-se tarefas desnecessárias que não agregam valor para o cliente e, o 

Six Sigma, que desenvolve os processos através de análises estatísticas (SLACK, 2002; 

WERKEMA, 2010). Entretanto, Davis (2010) ressalta que a criatividade e inovação 

proporcionadas são fatores determinantes de sucesso em diferentes pontos da cadeia de valor 

de uma empresa. Além disso, Davis (2010) defende que trabalhar com o Design Thinking faz 

que gestores sejam mais tolerantes a assumir riscos e lidar com as incertezas e restrições 

naturais do ambiente globalizado. Este autor também destaca que apesar de num primeiro 

momento essa abordagem parecer contra intuitiva e até desconfortável para os alunos, ela é 

capaz de prepara-los para futuramente integrar o Design Thinking na estrutura dos negócios e 

compreender melhor as necessidades de seus clientes. 

Atualmente o Design Thinking vem sendo ensinado através de workshops, formações 

complementares, cursos e programas de graduação e pós-graduação em diferentes áreas.  O 

objetivo deste trabalho é apresentar a aplicação de Design Thinking em uma disciplina na área 

de Engenharia de Produção para um curso de engenharia. 

Este artigo apresenta-se estruturado em cinco seções: a primeira seção, constituída pela 

presente introdução; a segunda, pela fundamentação teórica sobre Design Thinking e sobre 
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referências educacionais; a terceira, pela apresentação do método de pesquisa adotado; a 

quarta, pelo estudo de caso detalhado; e a última seção exprime as considerações finais e 

sugestões para futuras pesquisas. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Design Thinking 

O Design Thinking é uma metodologia ou, como alguns definem, um modelo mental, que 

representa o modo de pensar do design viabilizando o tratamento de problemas com diferentes 

graus de complexidade e a criação de soluções de negócios (BUCHANAN, 1992; DUNNE; 

MARTIN, 2006; PINHEIRO; ALT, 2011).  

Brown (2008) define o Design Thinking como “… uma disciplina que usa a sensibilidade do 

designer e métodos para combinar a necessidade das pessoas com o que é tecnologicamente 

possível e com o que uma estratégia de negócio viável consegue converter em valor para o 

consumidor e oportunidade de mercado”. Esse conceito está representado na figura 1. 

 

Figura 1 – Representação do Design Thinking 

 

Fonte: Adaptado de Brown (2010) e Pinheiro e Alt (2011)  

O Design Thinking sugere um estilo de pensar pouco intuitivo para o mundo empresarial, 

chamado de pensamento abdutivo, nele o pensante é estimulado a pensar em sugestões do que 

pode ser com base no valor que se deseja gerar (DORST, 2011; DUNNE; MARTIN, 2006). 
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Essa linha de raciocínio leva o design thinker a fugir do pensamento lógico, também chamado 

de dedução e indução (análise do que já existe, e do que deve ser com base no que já foi visto 

antes) (DUNNE; MARTIN, 2006; MARTIN, 2010). 

Por conta disso, pode-se encontrar aplicações do Design Thinking em áreas onde é necessário 

ir além das metodologias convencionais para solucionar um problema, como por exemplo: 

saúde, educação, inclusão social, desenvolvimento sustentável, produção de novos bens de 

consumo e serviços, design de experiências, entre outras (PINHEIRO; ALT, 2011; BROWN, 

2010; VIANNA et al., 2012). 

As técnicas do Design Thinking incentivam duas fases de pensamento: a divergente e a 

convergente (figura 2). O pensamento divergente é o que viabiliza a exploração do problema e 

geração de novas ideias, momentos nos quais busca-se a criação de escolhas livres de 

qualquer julgamento e compreensão de outros pontos de vista. Enquanto o pensamento 

convergente é adequado para refinar as ideias, escolher dentre as alternativas existentes e 

chegar a um ponto comum (BROWN, 2010; PINHEIRO; ALT, 2011). 

 

Figura 2 – Pensamento Divergente e Convergente 

 

Fonte: Adaptado de Brown (2010) 

Dentre os modelos de Design Thinking adotados pelas organizações, destaca-se o processo 

difundido pelo Design Council, órgão público do Reino Unido que busca incorporar o design 

no país (DESIGN COUNCIL, 2016a). A partir de uma pesquisa realizada em 2005 para 

entender como as empresas trabalhavam com o design em seus projetos, observou-se dois 
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momentos fundamentais em comum, o de expandir o entendimento sobre o desafio enfrentado 

e o de refinar o conhecimento adquirido para encontrar novas associações e significados 

(PINHEIRO; ALT, 2011; DESIGN COUNCIL, 2016b). Esse processo ficou conhecido como 

Diamante Duplo e reflete a interação dos pensamentos divergentes e convergentes para a 

solução de um problema, figura 3.  

O Design Thinking estimula a compreensão profunda dos envolvidos e a constante interação 

entre si através de seus cinco pilares: Empatia, Colaboração, Experimentação, Pensamento 

Integrativo e Otimismo (BROWN, 2008; DUNNE; MARTIN, 2006; PINHEIRO; ALT; 

2011).  Para Vianna et al. (2012) os protótipos permitem tangibilizar as ideias e analisá-las 

junto à realidade do usuário. 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

7 

Figura 3 – Modelo Duplo Diamante - Design Council. 

 

Fonte: Adaptado de Design Council (2016b) 

Vianna et al (2012) propõe um modelo baseado no da figura 3, onde Experimentação e 

Colaboração são descritos como Prototipação.  
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Figura 4 – Esquema do processo de Prototipação. 

 

Fonte: Adaptado de Vianna et al. (2012). 

 

2.2. Modelos educacionais do Design Thinking 

O Design Thinking normalmente é difundido nas organizações através da adoção de um 

modelo visual, ou framework, que sintetiza os momentos e princípios da metodologia. Dentre 

eles, destacam-se os da IDEO, Design Council, Live|Work, MJV e Design Connection 

(VASCONCELOS; PEREIRA, 2016).  

Já para trazer os conceitos da metodologia para o âmbito educacional, destacam-se o modelo 

utilizado pela D.School e o proposto por Glen et al. (2015) conforme apresentados a seguir. 

 

2.2.1. Ciclo “Agir-Perceber-Pensar” 

Glen et al. (2015) propuseram um modelo que busca sintetizar diversos outros modelos 

encontrados na literatura e ao mesmo tempo guiar o processo de aprendizado do Design 

Thinking. 

Segundo Glen et al. (2015), cada etapa do modelo apresenta um ciclo “agir-perceber-pensar” 

relacionado a uma atividade principal, conforme mostra a figura 5: 

 Encontrar o problema: Discussão em equipes para identificar o problema e sintetizar 

uma pergunta chave; 

 Observar: Observação em campo e imersão no universo do usuário para gerar uma 

postura empática para a resolução do problema; 
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 Visualizar e compreender: Criação de um mural com todas as informações coletadas 

para compreender melhor o problema que é enfrentado e produzir um enunciado da 

“Tarefa a ser cumprida”; 

 Ter ideias: Sessão de brainstorm para gerar diferentes ideias de como resolver o 

problema e produzir uma solução conceitual; 

 Prototipar e testar: Produção de protótipos simples de baixa fidelidade para confirmar 

se essa é a solução ideal; 

 Teste de viabilidade: Testar a aceitação da solução se implementada em um contexto 

maior. 

Glen et al. (2015) apresentam um exemplo de aplicação do ciclo “agir-perceber-pensar”: a 

fase de prototipação envolve a criação de um protótipo de baixa fidelidade para facilitar a 

comunicação com o usuário (agir), a observação da interação do usuário com ele (perceber), e 

o processo de aprendizado a partir disso (pensar). Dependendo do modo como esse ciclo 

ocorrer, pode-se voltar para desenvolver um novo protótipo ou avançar para testar sua 

aplicação no mercado (agir).  

Figura 5 - Dinâmica sobre Design Thinking aplicada na disciplina de Gestão de Produção 

 

Fonte: Adaptado de Glen et al. (2015) 
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2.2.2. D.School 

A D.School, é o instituto de Design Thinking de Stanford (D.SCHOOL, 2015). Conforme 

Lindberg et al. (2010), a abordagem do Design Thinking na D.School mantém a flexibilidade 

dos modelos, mas busca ser mais didático ao oferecer uma sequência de etapas com o intuito 

de facilitar o aprendizado de alunos que ainda não incorporaram totalmente os conceitos do 

Design Thinking.  

A figura 6 apresenta a metodologia adotada no Bootcamp da D.School (2017), que é dividida 

em 5 etapas: 

 Empatia: Imersão, engajamento e observação do problema e da realidade do usuário; 

 Definição: Síntese das informações adquiridas em necessidades e insights e definição 

de um foco do problema, um ponto de vista; 

 Ideação: Geração de ideias e exploração das soluções; 

 Prototipação: Materialização e experimentações das ideias; 

 Teste: Avaliação das soluções propostas junto ao usuário e obtenção de feedback. 

 

Figura 6 – Metodologia de Design thinking adotada pela D.School 
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Fonte: Adaptado de D.School (2017) 

 

2.3. Aplicação do Design Thinking no ensino 

Glen et al. (2015) realizaram trabalhos na graduação e na pós-graduação em business na Boise 

State University. Esses trabalhos mostram que o Design Thinking é capaz de desenvolver 

quatro áreas de conhecimento fundamentais nos alunos. Na primeira estão presentes as 

habilidades necessárias para superar o processo de inovação, como: lidar com ambiguidades, 

engajar-se na geração de ideias e repetir o processo de divergência/convergência de ideias. Já 

na segunda contam aspectos do design centrado no ser humano, como: imersão na situação 

real do usuário ou cliente e na habilidade de trabalhar em contextos multidimensionais. A 

terceira área destacada é a habilidade de trabalhar com as ferramentas específicas do Design 

Thinking, E, por fim, o desenvolvimento das habilidades interpessoais. 

Design Thinking tem sido aplicado em escolas de engenharia, seja em cursos de graduação ou 

pós-graduação, tais como na pós-graduação em engenharia da HPI School of Design Thinking 

(ACAR; ROTHER, 2011), na graduação em engenharia mecânica (KATZ, 2015), na 

disciplina multidisciplinar da University of California para alunos de economia, ciências 

sociais e engenharia (LEVINE; AGOGINO; LESNIEWSKI, 2016); na disciplina eletiva para 

os alunos de design na Swinburne University (MELLES; HOWARD; THOMPSON-

WHITESIDEC, 2012), na disciplina de empreendedorismo da University of Ljubljana 

(ZUPAN; NABERGOJ, 2012), e na disciplina de pós-graduação ME310 – New Product 

Design Innovation da Escola de Engenharia da Universidade de Stanford (ALMEIDA, 2014). 

O ensino do Design Thinking em sala de aula é um exemplo de abordagem educacional mais 

ativa, com o aluno como propulsor do seu aprendizado. Quatro dos oito trabalhos citados 

anteriormente descriminam a aplicação do Design Thinking em disciplinas que utilizam a 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj), da sigla em inglês Project-Based Learning 

(PBL), como recurso pedagógico (GLEN et al.,2015; ACAR; ROTHER,2011; KATZ,2015; 

ZUPAN; NABERGOJ, 2012).  
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3. Metodologia 

3.1. Pesquisa Bibliográfica 

Em uma revisão inicial da literatura, foram realizadas pesquisas com o termo “design 

thinking” nas bases de dados Web of Science, Scielo, Science Direct. A maior parte dos 

artigos encontrados foram internacionais. O baixo número de artigos encontrados, 

principalmente na língua portuguesa, se deve ao fato do tema “design thinking” ser recente se 

comparado a outros temas correlatos como, por exemplo, “inovação”. As palavras mais 

utilizadas na pesquisa foram “design thinking” e “teaching design thinking”.  

Complementando, verificou-se universidades que aplicavam Design Thinking em sala de aula 

e quais eram as semelhanças com os cursos desse estudo. Conforme já citado, encontrou-se 

casos em cursos da graduação e da pós-graduação de engenharia e áreas correlatas. Ademais, 

indica-se que práticas de Design Thinking na educação estão bem alinhadas com uma 

abordagem de ensino ativa que já era adotada pelos cursos da Escola de Engenharia de 

Lorena. Este fato reforçou a aplicabilidade do presente trabalho. 

Apesar de encontrar várias publicações sobre a temática estudada, não foram encontrados 

trabalhos acadêmicos descrevendo detalhadamente os roteiros de atividades que eram 

utilizados. Para contornar essa dificuldade, recorreu-se a materiais digitais disponibilizados 

pelos órgãos de referência, como: D.School (2016) e D.School (2017). 

 

3.2. Estudo de Caso 

A principal estratégia da pesquisa utilizada foi o estudo de caso exploratório que buscou 

mostrar os resultados alcançados ao se trabalhar com o Design Thinking. A escolha desse 

método se baseou na definição de Miguel e Souza (2012), pois, segundo eles, o estudo de caso 

proporciona observações empíricas de um contexto real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Yin (2005) complementa que o 

estudo de caso tem o propósito de desenvolver de hipóteses e proposições pertinentes a uma 

pergunta inicial “como” ou “por quê” sobre determinada situação. 
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Neste trabalho foi adotada uma abordagem qualitativa, devido a necessidade de obter uma 

primeira compreensão sobre o tema. 

 

3.3. Objeto de estudo 

O presente estudo foi realizado na Escola de Engenharia de Lorena (EEL), unidade da 

Universidade de São Paulo (USP) localizada na cidade de Lorena no Vale do Paraíba. 

A EEL possui cerca de 2000 alunos de graduação em seis cursos: Engenharia Ambiental, 

Engenharia Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Física 

e Engenharia Química. 

O objeto desse estudo foi a disciplina de Gestão da Produção (LOQ4046), que é obrigatória 

na grade do curso de Engenharia Química e optativa na grade dos outros cursos da EEL-USP. 

O objetivo dessa disciplina é apresentar conceitos fundamentais de gestão da produção e 

logística (USP, 2017). Três fatores foram decisivos para a sua seleção: (i) - presença de um 

conteúdo programático contendo diversos temas da Engenharia de Produção, (ii) - interesse 

do professor docente em utilizar metodologias ativas de ensino; e (iii) - o fato de ser cursada 

por alunos de diferentes cursos de engenharia, portanto, com visões distintas entre si.  

 

4. Resultados e discussão 

 

4.1. Ponto de partida 

Diversos materiais digitais foram utilizados. Dentre eles, se destacam e-books, guias e 

materiais de apoio. Assim, nessa seção será apresentada a dinâmica selecionada como 

referência e, posteriormente, serão descritas as adaptações realizadas para a aplicação na 

Escola de Engenharia de Lorena. 

A atividade realizada na disciplina Gestão da Produção foi inspirada na dinâmica The Wallet 

Project da D.School (2016) (vide Anexo A com o material de apoio da atividade). Nessa 

dinâmica, os participantes são divididos em pares e recebem o desafio de criar uma carteira de 

dinheiro e de documentos ideal para seu parceiro. Para isso eles devem interagir com a outra 

pessoa a fim de entender seus hábitos e necessidades. Ademais, no processo eles são 
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direcionados pelo ciclo de iteração da metodologia, passando todas as etapas do modelo 

visual da D.School: Empatia, Definição, Ideação, Prototipação e Teste. Essa dinâmica é 

aplicada na D.School em cerca de 90 minutos. Os participantes vivenciam o processo de 

Design Thinking, criam um protótipo de baixa fidelidade e tem a oportunidade de 

experimentar um viés para a ação, de tal modo que eles verificam que é possível obter grande 

progresso quando se inicia o projeto “mão na massa”, com iterações e prototipação. 

 

4.2. Aplicação da dinâmica 

A turma de Gestão da Produção do segundo semestre de 2015 tinha 51 alunos, sendo eles: 39 

do curso de Engenharia Química, 4 do curso de Engenharia Industrial Química, 3 do curso de 

Engenharia de Materiais, 3 do curso de Engenharia Bioquímica e 1 do curso de Engenharia 

Ambiental.  

O professor da disciplina é graduado em Engenharia Química, mestre em Engenharia de 

Materiais e doutor em Engenharia de Produção. Ele atua em pesquisas na área de Education 

Engineering com foco em metodologias de aprendizagem, trabalhando com temas 

transversais relacionados a Gestão de Competências e Empreendedorismo. 

O presente estudo teve como objetivo introduzir o Design Thinking para os alunos e realizar 

atividade prática usando de metodologias ativas de aprendizado.  

Como temática para a atividade, buscou-se trabalhar: tipos de processos, projeto de produtos e 

serviços, projeto de rede de operações produtivas e arranjos físicos. Com isso em mente, 

realizou-se uma dinâmica independente que não fez uso de nenhum grupo ou trabalho 

previamente realizado na disciplina. A turma foi dividida em 8 equipes com 6-7 alunos na 

média. Os alunos foram divididos em dois papéis diferentes para a simulação: os “projetistas” 

(design thinkers) e os “clientes”. Oito alunos participaram no papel de clientes e os demais 43 

no papel de projetistas.   

Os projetistas foram desafiados a criar uma opção de lanchonete para o campus da EEL, 

entregando como produto final um protótipo de tal lanchonete. E, durante o processo criativo, 

eles tinham que consultar os alunos-clientes para obter feedbacks.  
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Já os alunos-clientes tinham o objetivo de apresentar suas necessidades, vivências e 

percepções, bem como auxiliar no processo de cocriação com os grupos. 

O material disponibilizado para os grupos trabalharem foi: placa de isopor, tubo de cola, 

tesoura, papel, papelão, canetas coloridas, botões, porcas, palitos de dente, caixas de fósforo, 

papel alumínio, fitas, fita crepe, durex, massinha de modelar. 

A dinâmica ocorreu de acordo com as seguintes etapas: 

 Entender: Os grupos foram apresentados ao desafio e se reuniram com pelo menos 

dois alunos “clientes”. Eles tinham como objetivo ouvir o cliente para obter o maior 

número de informações possíveis sobre suas preferencias, hábitos e necessidades para 

a nova lanchonete;  

 Definir: Os grupos analisaram os dados obtidos e buscaram identificar padrões e 

pontos de vista diferentes; 

 Idealizar: Em seguida foi a fase de idealização, momento para encorajar ideias novas e 

diferentes que poderiam ser combinadas, aprimoradas e transformadas; 

 Prototipar: Com diferentes ideias para o tema, os grupos passaram a validar as ideias 

de acordo com a viabilidade, praticabilidade e desejabilidade; e desenvolver o(s) 

primeiro(s) protótipo(s) com os materiais disponíveis; 

 Entender / Testar: Para que os alunos experimentassem o processo não linear do 

Design Thinking, eles se reuniram novamente com pelo menos mais dois clientes, 

preferencialmente diferentes dos clientes da primeira reunião, e apresentaram os 

protótipos desenvolvidos e receberam um novo feedback; 

 Prototipar: O grupo aprimorou o protótipo e apresentou para a turma. 

 

O roteiro detalhado utilizado na dinâmica encontra-se no Anexo B. 
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Figura 7 - Dinâmica sobre Design Thinking aplicada na disciplina de Gestão de Produção 

  

  

Fonte: Autores 

 

As fotos mostradas na figura 7 referem-se à aplicação da dinâmica na sala de aula. Os grupos 

fizeram diferentes proposições de lanchonete, dentre elas destacaram-se: 

 Construções de dois andares e planas; 

 Cardápios alternativos, por exemplo: lanchonete saudável; 

 Espaço externo de convivência; 

 Mecanismos para prevenir a entrada de animais no ambiente; 

 Móveis diferentes e customizados. 

 

4.3. Lições aprendidas e sugestões para próximas aplicações 

A dinâmica realizada atingiu seu principal objetivo: promover atividades que apresentassem 

para os alunos da Escola de Engenharia de Lorena práticas do Design Thinking que viessem a 

contribuir para sua formação de engenheiros. Os alunos demonstraram grande interesse nos 
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princípios colaborativos da metodologia, como brainstorming, trabalho em grupo, cocriação, 

pensamento convergente e divergente, iterações, empatia, imersão na realidade do usuário, 

prototipação, testes, discussões através de ferramentas visuais e obtenção de feedback. Na 

análise da dinâmica realizada após a sua aplicação, externaram seu interesse por realizar mais 

práticas como essa sala de aula. Por outro lado, o professor pode conhecer uma atividade 

alinhada com as metodologias ativas de aprendizagem e pode incorporar as suas disciplinas. 

Além disso, essa experiência gerou diversos aprendizados de caráter prático que podem ser 

aplicados ou adaptados para outros contextos, nessa ou em outras disciplinas, dentro e fora da 

Escola de Engenharia de Lorena. Para essa dinâmica, notou-se que caso tivesse sido utilizado 

um material de apoio similar ao do The Wallet Project (Anexo B) isso teria facilitado a 

condução da atividade e, possivelmente, aumentado a absorção de conhecimento dos alunos. 

Portanto, uma importante lição aprendia foi a recomendação da utilização de um material 

similar ao usado na dinâmica The Wallet Project. 

 

5. Conclusão 

O Design Thinking é uma metodologia que permite encontrar soluções para problemas 

complexos através do envolvimento direto com usuários e clientes e um processo de teste e 

validação constante no desenvolvimento de uma ideia. 

Este estudo retratou a aplicação de uma dinâmica na turma de Gestão da Produção 

(LOQ4046). Os alunos foram guiados através dos diferentes princípios do Design Thinking: 

brainstorming, trabalho em grupo, cocriação, pensamento convergente e divergente, iterações, 

empatia, imersão na realidade do usuário, prototipação, testes, discussões através de 

ferramentas visuais e obtenção de feedback. A estrutura da atividade foi baseada na dinâmica 

The Wallet Project da D.School (2016), neste caso, os alunos foram desafiados a criar uma 

opção de lanchonete para o campus da Escola de Engenharia de Lorena, mas poderia ter sido 

utilizada qualquer outra temática pertencente a realidade dos alunos. 

A atividade foi bem recebidas pelos alunos e cumpriu o principal objetivo do estudo, 

apresentar uma atividade introdutória sobre Design Thinking para alunos de um curso de 
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engenharia. Para tal, buscou-se conhecer as principais características de aplicações do Design 

Thinking no ensino e adaptar práticas para o ambiente da Escola de Engenharia de Lorena. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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Dinâmica DESIGN THINKING 

Objetivo: Introduzir o Design Thinking com foco nas principais etapas que definem essa 

metodologia. 

Disciplina: Gestão da Produção (LOQ4046)    Duração: 90 

minutos. 

 

Descrição:  A turma deve ser dividida em dois grupos diferentes: os “projetistas” (design 

thinkers) e os “clientes”. Os projetistas formarão equipes com cinco ou seis alunos. (Obs.: 

O número de clientes deve ser igual ao número de equipes para que nenhuma equipe fique 

ociosa no decorrer da atividade.) 

 

Os alunos devem criar uma opção de LANCHONETE para o campus da EEL, produzindo 

como produto final um protótipo da ideia. 

 

Etapa divergente – Entender (10 min) Após apresentar o problema aos alunos, os 

grupos devem se reunir com pelo menos 2 clientes, no tempo previsto. (Obs.: Lembrar os 

alunos que esse é o momento de ouvir o cliente para obter o maior número de informações 

possíveis sobre suas preferencias, hábitos e necessidades sem interferir ou tendenciar suas 

opiniões.)  

 

Etapa convergente – Definir (15 min) Nesse momento os grupos devem analisar os 

dados obtidos para identificar padrões e pontos de vista. 

 

Etapa divergente – Idealizar (10 min) 

Em seguida vem fase da idealização, que é o momento para geração de ideias inovadoras. 

(Obs.: Esse é o momento de encorajar ideias novas, pois o objetivo é produzir ideias 

diferentes para que possam ser combinadas, aprimoradas e transformadas. O momento 

para validação dessas ideias é posterior.) 

 

Etapa convergente – Prototipar (25 min) 

Com diferentes ideias para o tema, os grupos devem validar as ideias de acordo com a 

viabilidade, praticabilidade e desejabilidade e desenvolver o(s) primeiro(s) protótipo(s) 

com os materiais disponíveis. 

 

Etapa convergente – Entender / Testar (15 min)  
Para que os alunos possam experimentar o processo não linear do Design Thinking, eles 

devem se reunir novamente com pelo menos mais dois clientes, preferencialmente 

diferentes dos clientes da primeira reunião, e apresentar os protótipos desenvolvidos e 

receber um feedback. 

 

Etapa convergente - Prototipar (15 min) 

O grupo deve aprimorar o protótipo já feito ou elaborar um novo protótipo, para 

apresentá-lo para a turma. (Caso queira, o grupo pode ter um “cliente” junto nessa fase). 

 

Materiais Disponível para cada Grupo: Placa de Isopor, Tubo de cola e Tesoura.  

 

Materiais Disponível no Almoxarifado: papel, papelão, canetas coloridas, botões, 

porcas, palitos de dente, caixas de fósforo, papel alumínio, fitas, fita crepe, durex, 

massinha de modelar.  


