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O projeto de extensão "Design Social Aplicado: UniRitter & FGBS" é uma parceria entre              

Pró-reitoria de Extensão UniRitter da Rede Laureate International Universities e Fundação Gaúcha            

dos Bancos Sociais da FIERGS. Os Bancos recebem excedentes diversificados e, a partir disso,              

produzem novos produtos e os distribui de acordo com demandas de instituições assistenciais,             

escolas e creches de comunidades carentes. O Design contribui significativamente por meio de             

projetos alinhados as necessidades dos Bancos Sociais, bem como das comunidades carentes.  

O objetivo do "DSA: UniRitter & FGBS" é humanizar ambientes para oportunizar            

aprendizado, integração, interação, bem-estar e consequente melhoria na qualidade de vida de            

crianças e adultos atendidos nas instituições assistidas pelos Bancos Sociais. São atendidas creches,             

escolas centros de saúde e penitenciárias do Rio Grande do Sul. 

Para tanto, é aplicada uma metodologia específica para o desenvolvimento de projetos com             

foco nos seres humanos. Foram realizadas imersões nos Bancos Sociais para identificação de             

necessidades e levantamento das possibilidades técnicas e fabris. Após a adaptação da equipe foram              

inciadas imersões nas entidades cadastradas, a fim de ampliar a percepção sobre as necessidades              

apontadas por elas. No processo são observados ambientes, fluxos de uso e condições gerais para               

melhoria. Os dados levantados são sintetizados e cruzados com pesquisas desk em paineis visuais              

de orientação à criação de conceitos. Soluções personalizadas e integradas são desenvolvidas com o              

envolvimento do pessoal da FGBS, das instituições atendidas, bem como da UniRitter. Com o              

auxílio de maquinários manuais e automatizados são produzidos protótipos dos artefatos projetados            

e estes são testados. Os resultados são discutidos, o projeto refinado e implementado com limpeza e                

pintura predial de ambientes, aplicação de artes gráficas por estêncil, adesivagem por recorte             

eletrônico, instalação de mobiliários lúdicos personalizados, disponibilização de livros, jogos,          

brinquedos e computadores. O processo é documentado e fotografado para possibilitar sua            

replicação em outros projetos comunitários no conceito de Tecnologia Social. 

Já foram implementados projetos nas Penitenciárias de Montenegro e de Arroio dos Ratos,             

na Feira do Livro de Porto Alegre, no Centro de Saúde Navegantes. Estão em desenvolvimento               

projetos no instituto de educação infantil OSICOM e na escola infantil Turminha do Barulho. Além               

destes, o projeto gráfico e de ilustração de um Manual de Saúde e Nutrição para Berçários está                 

sendo desenvolvido junto a equipe de nutrição do Banco de Alimentos.  



Após a inauguração do projeto na Penitenciária de Montenegro, diversas instituições           

apontaram demandas para humanização de seus espaços. Atualmente há uma fila de 8 projetos a               

serem desenvolvidos pela equipe: Penitenciárias de Guaíba e de Osório; FASE Padre Cacique; UBS              

Assis Brasil, Eixo Norte, Passo das Pedras e Camaquã; ESF Esperança Cordeiro. 

Por meio dos projetos da equipe do Design UniRitter os colaboradores dos Bancos Sociais              

estão sendo beneficiados com os designs desenvolvidos para suprimento de necessidades           

demandadas, bem como da solução de problemas identificados nas entidades assistidas. Ainda,            

estão tendo a oportunidade de conhecer e participar na aplicação de técnicas e métodos de design,                

os quais podem ser incorporados nas suas rotinas à qualificação de seus projetos e trabalhos.  

As soluções de design social desenvolvidas pela equipe oportunizam o suprimento de            

necessidades específicas de populações de baixa renda e resultam na diminuição de gastos públicos              

que seriam investidos para aquisição, distribuição e instalação de artefatos em instituições carentes.  

Das entidades comunitárias assistidas, as pessoas carentes contempladas neste projeto          

passaram a usufruir de melhores condições estruturais do ambiente, o que consequentemente            

aumenta sua qualidade de vida, além de proporcionar bem-estar social.  

Na questão ambiental, este projeto trabalha com o reaproveitamento de resíduos que seriam             

destinados a aterros sanitários, constituindo-se em importante forma de mitigação de impacto            

ambiental e em significativo referencial para o enfrentamento do problema.  

Um grande impacto positivo tem sido verificado nas redes sociais dada a percepção da              

comunidade de que os conhecimentos e saberes da academia estão sendo colocados em prática para               

o bem-estar social, o que justifica investimentos públicos e privados em Educação e qualificação              

profissional. 

Desde agosto de 2013 o “DSA: UniRitter & FGBS” já envolveu nos projetos             

aproximadamente 150 pessoas de variados cursos, profissões e instituições: 

● 12 estudantes bolsistas da UniRitter (Design de Produto, Gráfico, Moda e Arquitetura) 
● 12 estudantes voluntários da UniRitter (Design de Produto e Gráfico) 
● 73 estudantes de disciplinas da graduação UniRitter (Produto, Gráfico e Moda) 
● 1 estudante da graduação em Design de Produto UFRGS 
● 10 profissionais técnicos dos Bancos de Livros, de Mobiliários, de Computadores, de            

Vestuários e de Materiais de Construção 
● 4 profissionais técnicos da UniRitter 
● 2 professores da UniRitter 
● 17 apenados das penitenciárias de Montenegro e Arroio dos Ratos 
● 2 diretores de penitenciárias (Montenegro e Arroio dos Ratos) 
● 10 agentes penitenciários (Montenegro e Arroio dos Ratos) 
● 4 profissionais do Centro de Saúde Navegantes (médica, psicológa, assistentes sociais) 


