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Atividades Realizadas

A revista digital Armazém Design (www.armazemdesignfumec.
wordpress.com) existe como projeto de extensão desde 2011 e consiste em atividades de planejamento, design e produção de conteúdo com objetivo de apresentar no ambiente digital os trabalhos
acadêmicos dos cursos de Design da Universidade FUMEC e os
resultados dos projetos de pesquisa e extensão nessas áreas, assim
como as atividades dos ex-alunos. A revista funciona como um
portfólio para os cursos e para os estudantes, mostrando a qualidade, o diferencial criativo e a metodologia própria da Universidade da FUMEC, além de fomentar um espaço de debate e reflexão
sobre o processo criativo no Design contemporâneo. Soma-se a
isso a qualidade de ser um veículo de divulgação do Design como
opção de graduação e atuação profissional para os estudantes do
ensino médio e outros interessados. Portanto, além de funcionar
como um instrumento de divulgação da produção acadêmica da
Universidade, tornou-se também uma vitrine para os estudantes e
futuros profissionais.
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Criação do blog com formaro de revista alocado na plataforma wordpress. Endereço: armazemdesignfumec.wordpress.com;
Manutenção do mesmo por meio de textos jornalísticos sobre
a produção de alunos e ex-alunos de design da Universidade
FUMEC.

Considerações
O objetivo geral do projeto era a manutenção e consolidação da
publicação Armazém Design, feita em formato digital, como referência de divulgação e disseminação da produção acadêmica discente realizada nas disciplinas, pesquisas e extensões dos cursos de
Design da Universidade FUMEC. Assim, foi construído um produto que conversa satisfatoriamente com seu público-alvo, situado
em todo território nacional e também em outros países.
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Anexos

Armazém Design (2017).
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Armazém Design (2017).
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Armazém Design (2017).
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