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Tecnologias
do Design



A Unicap-Icam International School nasce de uma 
parceria inédita entre a Unicap – Universidade Católica 

de Pernambuco, referência nacional em educação 
superior, e o Icam – Institut Catholique d’Arts et 
Métiers, uma das mais conceituadas escolas de 

engenharia da França.



O objetivo dessa união 
é conectar você com o mundo, buscando soluções 

criativas e compartilhando experiências inovadoras.

1 - Brasil (Recife) • 2 - Camarões (Douala)
3 - Índia (Chennai) • 4 - França (Lille, Paris Sénart, 

Nantes, Bretagne, Vendée e Toulouse)
5 - República Domocrática do Congo (Kinshasa) 

6 - República do Congo (Pointe Noire)



Conheça os eixos que regem a 
parceria Unicap-Icam



Experiência
internacional
diferenciada

Ao fazer uma ponte direta entre o 
Recife e a França - e outros países 
nos quais o Icam já atua - a 
Unicap-Icam International School
pretende promover o 
compartilhamento de 
experiências, valendo-se da 
expertise internacional da 
instituição europeia e da 
credibilidade da universidade. 
pernambucana.



Relacionamento
direto com 
empresas

Atentos às grandes 
demandas de inovação e 
aos desafios de construir 
um projeto profissional 
pertinente e original, o 
foco da formação será 
relacionar as 
competências 
acadêmicas com as 
necessidades do 
mercado de trabalho.



Uso de 
metodologias
inovadoras

Apostando no 
protagonismo dos 
estudantes, adotamos 
metodologias ativas como 
maneira criativa e 
interativa de 
aprendizagem.



O CURSO

Tecnologias
do Design



Our challenge was to innovate 
methods and curriculum, creating 

a new environment of learning 
and relationship with companies, 

based on academic quality and 
aiming at human excellence, 

according to the Jesuit pedagogy
common to both institutions.
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CARGA-HORÁRIA: 
360h  (3 MÓDULOS )

DURAÇÃO:  
12 MESES  

(+ 6 MESES FACULTATIVOS DE INTERCÂMBIO)

PÚBLICO ALVO:
PROFISISONAIS DE ARQUITETURA, 

DESIGN, ENGENHARIA, TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



O Curso de pós-graduação 
internacional em Tecnologias do Design se 

constitui em uma formação profissional 
lato sensu, que abrange o desenvolvimento 
de competências com o intuito de habilitar 

o profissional das mais diversas áreas da 
criatividade em áreas de atuação 

relacionadas às novas tecnologias digitais e 
de gestão aplicadas ao design, nas suas mais 

diversas escalas, passando pelo design do 
produto, do mobiliário, da edificação e do 

espaço urbano. 



Este curso pretende fornecer as 
ferramentas técnicas e teóricas 

através de novas metodologias de 
aprendizagem.

Para isso, organizamos o curso em 
3 módulos + Workshop Internacional

obedecendo o seguinte diagrama:
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O curso também conta com um espaço exclusivo da 
Unicap-Icam International School para prototipagem 

e para o desenvolvimento de diversos projetos 
baseados na cultura maker. O Pavilhão ocupará um 

casarão histórico que foi sede dos primeiros cursos da 
Unicap e oferecerá  áreas de coworking, fablab com 

impressoras 3D e outros equipamentos que ajudarão 
os alunos a produzirem seus MPVs (Mínimos 

Produtos Viáveis).

PAVILHÃO MAKER





CONTATOS
(81) 2119.4124

(81) 99148.6716 
www.unicap.br/icam


