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PROJETO DE DESIGN E COMUNICAÇÃO PARA "DOAÇÃO DE SANGUE PARA CÃES"  
 

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
MARCELO JOSÉ DA MOTA  

 
Os projetos para salvar animais são carentes de valor agregado e de características distintivas. A criação 
de identidade visual implica na concepção de um conjunto de elementos que representam 
sinteticamente uma empresa. Uma das formas mais comuns dessa aplicação é no material de papelaria. 
O desenvolvimento de uma identidade visual contempla a aplicação de marca e diagramação de 
elementos gráficos que tornem os materiais da ação distintos.  Oferecer a construção de logotipo e 
estratégias de divulgação, nos âmbitos do design gráfico e de interiores, jornalísticos e 
publicitários.    Espera-se atender as expectativas esperadas de doação de sangue para o projeto.    Não 
há. Design Gráfico: criação de logotipos, criação e manutenção de fanpage, trabalho com animações 
(geração de vinhetas, por exemplo). Design de interiores: projeção de ambiente itinerante que sustente 
as ações do projeto. Jornalismo: Cobertura jornalística das ações. Fotografia: Cobertura fotográfica das 
ações, bem como o registro fotográfico dos cães doadores. Publicidade: estratégias de divulgação.    
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PROJETO TROQUEI  
 

MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  
MARCELO JOSÉ DA MOTA  

 
O projeto TROQUEI é um movimento que incentiva o consumo consciente e colaborativo da moda 
através da troca e da prática do reuso. Nosso mote é: "Seja mais, consuma menos". Este projeto 
justifica-se pela tentativa de inserir nesta região (oeste paulista) a economia compartilhada que está 
ganhando cada vez mais força (plataformas de compartilhamento de carros, casas e músicas já são 
comuns em nosso dia a dia) e nos permite ter acesso e usufruir de um produto e/ou serviço sem 
precisar, necessariamente, possuí-lo. E com roupas, calçados e acessórios não é diferente. Muitas 
iniciativas estão nascendo com esse propósito, seja para trocar, emprestar ou alugar, podemos escolher 
uma grande quantidade de peças que nos interessam e usar de uma maneira mais econômica e 
sustentável, assim evitamos o acúmulo de roupas esquecidas no fundo de nossos guarda-
roupas. Objetivos gerais Proporcionar à comunidade acadêmica uma proposta de economia 
compartilhada. Objetivos específicos Promover a troca sustentável de roupas, calçados e 
acessórios.    Espera-se fomentar a atitude do consumo sustentável.    NÃO HÁ. Os sujeitos participantes 
doarão peças em bom estado (mínimo 5, máximo 10), para promover a troca em evento organizado 
para este fim. As peças que sobrarem deste escambo, serão doadas para entidades necessitadas.    

 


