
Eduardo de Senzi Zancul, Roseli de Deus Lopes, Davi Noboru

Nakano, André Leme Fleury

Disciplina de formação para a inovação,
com base em projeto multidisciplinar e 
prototipação de soluções complexas para 
problemas reais da sociedade



Sumário

• Disciplina para o ensino do processo de 
desenvolvimento de produtos

• Inserida no InovaLab@POLI com forte influência da 
ME310 de Stanford

• Principais elementos: ensino por projetos, equipes 
multidisciplinares, construção de protótipos, atuação 
em várias competências

• Resultados: procura pelos alunos, inovações, pesquisas 
em ensino de engenharia, divulgação da USP na 
mídia, prêmio, satisfação com aprendizado
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InovaLab@POLI visa a definição de salas e oficinas 
de uso flexível



InovaLab@POLI – status atual

Fonte: USP Imagens; Estadao.com.br
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ME310: equipes internacionais em desafios reais 
com duração de 9 meses

Fonte: ME310 Stanford



A participação na rede ME310 é relevante

• Design Thinking

• Universidade –
empresa

• Cooperação real

• Internacionalização

Fonte: ME310 Stanford



Em 2013/2014, a USP foi a primeira instituição 
brasileira na ME310



Fonte: proposta de projeto InovaLab@POLI

A criação da nova disciplina era uma das metas do 
projeto original InovaLab@POLI
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Elementos principais da disciplina 0303410 –
Desenvolvimento Integrado de Produtos

• Ensino por projetos

• Desafios reais de inovação

• Contato próximo com 
usuários finais – empatia

• Equipe multidisciplinar

• Gestão de orçamento e 
prazos

• Foco na construção e 
teste de protótipos

• Desenvolvimento da 
comunicação



Equipes multidisciplinares de forma intencional 

Turma Cada equipe
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Andamento da matrícula da 1ª turma



Dois encontros semanais na sala de aula para 
projetos do InovaLab@POLI

• Horário 16:50-18:30 
para participação de 
cursos diurnos e 
noturnos

• Aula típica

– Aprox. 1/3 teoria

– Aprox. 2/3 projeto



Alunos trabalham em 10 “missões”

1. Levantamento de 
informações e “protótipo 

da função crítica”

2. 
Avaliação, revisão 
e protótipo “dark

horse” 

3. 
Avaliação, revisã

o e protótipo 
funcional

M
is

sõ
e

s 
d

e
 p

ro
je

to

1. Formação das 
equipes e alocação 
dos temas

2. Criação e 
detalhamento da 
persona para o 
projeto

3. User needs

4. Benchmarking

5. Ideation

6. Protótipo da função 
crítica e teste

 Revisão dos 
user needs

 Definição do 
conceito para 
dark horse
(ideation)

7. Protótipo dark
horse e teste

 Revisão dos user
needs

 Definição do 
conceito final

8. Protótipo final 
(Funktional e 
Functional) e teste 
com usuários

9. Documentação 
final do projeto

Doc. 1

Ap. 1

Doc. 2

Ap. 2 + P. 1

Ap. 3 + P. 2

Ap. 4 + P. 3

Doc. 3

Doc. = Documentação
Ap. = Apresentação
P. = Protótipo

10. Gestão do projeto 
(cronograma, gestão de dados, gestão 
de recursos - prestação de contas)



Recursos disponíveis – “ecossistema”

Oficina de 
protótipos 
(mecânica e 
eletrônica)

Sala de 
projetos

NAP CITI –
recursos 

avançados

Repositório 
aulas (AVA)

Grupo no 
Facebook

Sistemas 
de gestão 

de projetos

Website
InovaLab@

POLI
Página FB 

InovaLab@
POLIMaterial 

disponível 
por grupo

Informações
www.pro.poli.usp.br
/inovalab

Atualizações 
do Lab

• Flip chart
• Papel pluma
• ...

• Podio
• Windchill
• Outro...

Atualizações 
da disciplina

Com materiais e 
plantões

Depende dos 
membros

Verba para 
protótipos

• R$1.000,00 
por grupo 

Com materiais 
(ex. Placa 
Galileo)

http://www.pro.poli.usp.br/inovalab
http://www.pro.poli.usp.br/inovalab


Kenzo
Orientador 
externo

Equipe envolvida é grande

Profa. Roseli Prof. Eduardo

Maria Alice
Pesquisadora

Prof. Boris
Monitor resp.

Leandro
Pesquisador

+ equipe 
InovaLab@POLI

Prof. Davi Prof. André

Danilo
Pesquisador

CriatividadeGeralEletrônica
Métodos 

projeto / DT
Métodos e 

organização

Relação com as 
empresas

Comunicação / 
realidade virtual

Oficina 
eletrônica

Otto
Monitor 
ex-aluno

Prototipagem e 
materiais

Sala de projetos, oficinas 
InovaLab@POLI, impressoras 3D

Marcelo
Monitor 
ex-aluno
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Resultados

• Procura pelos alunos

– 2014/1: ~140 inscritos – 60 vagas

– 2014/2: ~120 inscritos – 36 vagas

• Inovações

– Alguns projetos continuam

– Interesse de empresas e 
instituições

– Participação em prêmios

• Pesquisas em ensino de 
engenharia

– COBENGE 

– Artigo

– Teses e dissertações



Divulgação em meios de comunicação de destaque –
Estadão, Jornal da Globo, Folha, ...



Disciplina venceu Prêmio Santander Universidades / 
Guia do Estudante na categoria Inovação no Ensino



Aprendizado e satisfação dos alunos



Alguns dos aprendizados...

• Mais fácil inovar em disciplina optativa, mas risco 
de baixa dedicação dos alunos

• PBL desse tipo exige esforço enorme e grande 
empenho de recursos
– Solução para algumas disciplinas, enquanto que 

outras podem se beneficiar mais de ensino online? 

– Qual o modelo para o curso e para a Universidade?

• Laboratório é fundamental

• Integração com empresas precisa ser facilitada 
para possibilitar contexto e agilidade de compras
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