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A  coleta  de  informações  antes  de  tomar  decisões  atualmente  é  um
comportamento  comum  ao  público  jovem.  Pensando  nisso,  o  projeto  tem  por
objetivo primeiro apresentar um site interativo que demonstre a realidade do curso
para  discentes  futuros,  mas  que  também  nutra  a  necessidade  de  informação  e
conteúdo  dos  discentes  já  existentes.  A  exposição  dos  trabalhos  desenvolvidos
pelos alunos na mídias sociais do curso tanto envolvem mais o aluno ao curso e os
motivam,  diminuindo  a  evasão,  como  o  próprio  aluno  tornar-se  estimulado  a
divulgar  o  curso.  Para  o  projeto  do  website  especificamente,  o  primeiro
procedimento metodológico utilizado foi uma pesquisa quantitativa onde pudemos
concluir através da análise das mídias dos cursos de moda de Fortaleza, do Ceará
e  do  Brasil,  que  mesmo  necessitando  de  reformulação  e  atualização  constante,
possuíamos um conjunto de ferramentas midiáticas singular à frente dos cursos de
moda  locais.  O  segundo  procedimento  metodológico  foi  o  levantamento  de
informações para a construção do novo site do curso Design-Moda UFC, o qual já
foi apresentado seu protótipo e encontra-se em fase de desenvolvimento técnico.
Concluímos através de pesquisa aplicada aos discentes do primeiro ano letivo, que
puderam  observar  as  alterações  nas  mídias  do  curso  mais  de  perto,  que  já  se
percebe  melhora  na  comunicação  visual,  através  do  trabalho  em  andamento  e
manutenção  permanente  das  mídias  Instagram  e  Facebook.Este  resultado  de
melhoria  na  comunicação  tem  sido  crescente  a  cada  ano  neste  projeto,  onde  é
sabido que as  mídias  sociais  são ferramentas  importantes  para  a  comunicação e
divulgação  do  curso  junto  ao  público.  A  finalização  do  site  prevista  para  este
semestre irá fortificar ainda mais esta comunicação com os alunos e a sociedade.
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