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A Faísca Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins lucrativos,
vinculada aos cursos de Design de Produto e Design Visual da UFRGS.
Diz respeito à aquisição de experiência de mercado pelos alunos da
graduação. Objetiva desenvolver profissionalmente os membros que
compõem o quadro organizacional por meio da vivência empresarial,
realizando projetos e serviços na área de atuação dos cursos de Design
de Produto e Design Visual. Capacitar os membros para liderarem futuras
atividades na academia e no mercado de trabalho. Promover aos alunos
de graduação o acesso a recursos que potencializem seu desempenho e
desenvolvimento, tais como: eventos que tragam a visão empresarial,
espaço para aprendizagem na prática de vendas, além de realizar cursos
relacionados às atividades de gestão e atuação dos cursos de graduação
em Design. Impactar positivamente o cenário regional no que diz respeito
à valorização da atuação dos profissionais de Design. Inicialmente há 5
tipos de serviços declarados a serem prestados: - Identidade Visual e
Aplicações - Projeto da marca e seu sistema de apoio, embasado em
pesquisas sobre a empresa e o contexto em que se insere. O cliente
acompanha o processo, garantindo um resultado coerente com os seus
objetivos. - Diagramação e Interfaces - Criação de cartilhas, revistas,
templates personalizados para cartazes, apresentações e posts em redes
sociais, e planejamento de interfaces para web e aplicativos. -
Desenvolvimento de Embalagem - Projeto gráfico e/ou estrutural de
embalagem, visando atender aos requisitos do cliente com foco na
inovação estético-formal, levando em conta as normas técnicas e
quesitos ambientais. - Consultoria em Design de Produto - Serviço de
apoio ao desenvolvimento de produtos inovadores por meio do estudo e
intervenção em fatores como impacto ambiental, experiência do usuário e
expressão visual, em modelos flexíveis. - Projeto de Mobiliário e
Ambientes - Desenvolvimento de mobiliário para escritórios, lojas e
exposições, além da possibilidade de planejar o layout desses ambientes,
incluindo decoração, vitrines e sinalização.


