MINICURSO 06

DESIGN THINKING PARA GERAR EXPERIÊNCIAS
DIDÁTICAS CRIATIVAS EM EAD
O Design Thinking (DT) é uma abordagem aplicada também no contexto educacional. É
composta de diferentes etapas visando à construção do pensamento de “design”, cujo
princípio é trabalhar uma mentalidade mais criativa, que coloca o foco principal no ser
humano. A força criativa inclui a colaboração e os processos de experimentação. A partir do
Design Thinking será trabalhado, no contexto das metodologias ativas, o desenvolvimento de
projetos educacionais como alavanca criativa em termos de atividades para EAD. Os projetos
constituem um diferencial pedagógico, pois levam a ações mais engajadas dos alunos, na
medida em que permitem que estes tratem os problemas reais e busquem soluções próprias.
Objetivos/justificativa:
Esse minicurso contempla dois objetivos principais: trabalhar o “pensamento de design” para
educação com o domínio de etapas e estratégias do Design Thinking; exploração da própria
criatividade, enfatizando elementos das metodologias ativas, com foco em projetos.
Conteúdo do curso:
O que é a abordagem Design Thinking; o que é pensamento de design; mentalidade criativa;
mentalidade colaborativa; estratégias para desenvolver projetos colaborativos.
Pré-requisitos para os participantes:
Preferencialmente, participantes que tenham alguma experiência em EAD, no design de
atividades e desenvolvimento de projetos.
Público alvo:
Todos os interessados que queiram ampliar visões e praticar o Design Thinking para
desenvolver soluções criativas em suas atividades educacionais de projetos. Incluem-se,
neste caso, educadores, professores e gestores.
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