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1. Apresentação

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de candidatos à
ESPECIALIZAÇÂO DESIGN DE INTERAÇÃO PARA ARTEFATOS DIGITAIS
(DIPAD), PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, do C.E.S.A.R.

A especialização é um curso lato sensu, que leva à certificação formal dos
concluintes como Especialistas em Gestão Ágil de Projetos.

Por que Especialização em Design de Interação para Artefatos Digitais (DIPAD)?
A busca humana em diminuir o esforço, aumentar a produtividade e melhorar a
qualidade de vida, pode ser percebida na evolução dos artefatos digitais. Ao
longo dos últimos vinte anos, estes artefatos tornaram-se cada vez mais
presentes e fundamentais em várias situações do cotidiano. Hoje nos
deparamos com toda uma geração de pessoas imersas em processos conectados
interativos e que praticamente desconhecem disseminação de informação
diferentes da eletrônica. A partir do advento da internet surgiu uma nova era
de seres midiáticos que vivem num momento baseado no conhecimento e na
informação, no qual o meio digital ocupa o lugar privilegiado de transmissão de
conhecimento e de informação.
A tecnologia utilizada nos sistemas digitais modificou totalmente a forma da
comunicação, pois permitiu integrar em um único sistema de distribuição e
recepção a televisão, a internet, o cinema, a telefonia de voz e imagem, redes
de dados, distribuídos pela casa ou pelo escritório para cada aparelho receptor.
A informação agora está facilmente colocada à disposição do usuário em
situações corriqueiras e cotidianas, em qualquer tempo e lugar e de forma
interativa.
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O curso de Design de Interação para Artefatos Digitais (DIPAD) aborda o
processo de desenvolvimento de artefatos digitais sob a ótica da relação das
pessoas com este meio tecnológico: como se comunicam; como exploraram o
espaço físico e virtual; como pensam sobre o tempo e movimento e como as
ações e respostas afetam o seu comportamento.Neste ambiente transmidiático
a compreensão da experiência do usuário enquanto interlocutor, consumidor e
criador de conteúdo, deve ser detalhada e entendida através de técnicas
específicas no processo de concepção das interfaces. Isto demonstra a
importância da formação do profissional para atender as demanda que surgirão
no mercado.
Objetivos:

O Curso de Especialização em DESIGN DE INTERAÇÃO PARA ARTEFATOS
DIGITAIS, tem como objetivo promover competências para a pesquisa, ideação,
prototipação, análise, correções e publicação de artefatos digitais interativos
de maneira efetiva e com foco centrado no usuário.

Figura1 - Desenvolvimento de projetos com foco no usuário.
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2. Informações sobre o Processo Seletivo
2.1 Público-alvo

A Especialização destina-se à profissionais de design como também da área
relacionada à Tecnologia da Informação e Comunicação, com formação
superior, que desejam se especializar na área de design de interação para
artefatos digitais. Também está direcionado a profissionais e estudantes
diplomados que buscam aprofundar-se em tópicos avançados na área de
metodologias de design e experiência do usuário para dispositivos digitais.

Áreas correlatas de potencial interesse:


Design;



Sistemas para Internet;



Jogos Digitais



Publicidade e Propaganda;



Cinema e Audiovisuais;



Artes Visuais;



Expressão Gráfica;



Rádio, Tv e Internet;



Marketing;



Sistemas de Informação.

2.2 Número de vagas
30 (trinta).
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2.3 Datas Relevantes

Atenção às datas da turma do 2º Semestre de 2016:
Evento

Data

Inscrição

GRATUITAS – até 04/12/2016

Entrega Documentos Até

05/12/2016

Matrícula

05/12/2016

Início das aulas

16/12/2016

Tabela 1: Datas relevantes para a Especialização em Gestão Ágil de Projetos

3. Inscrição dos Candidatos

A inscrição envolve preenchimento de formulário on-line no site do
C.E.S.A.R.EDU, apresentação de documentos e pagamento de taxa de inscrição,
como detalhado nas próximas subseções.

3.1 Formulário on-line
Para o preenchimento do formulário de inscrição on-line, seguir os passos:

1. Preencher corretamente todos os dados obrigatórios do formulário;
2. Clicar no botão <enviar>;
3. Aguardar geração de boleto bancário online;
4. Imprimir ou copiar código de barra para pagamento online ou em banco;
5. Efetuar pagamento e imprimir comprovante de pagamento da inscrição.
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3.2 Confirmação da inscrição
Para confirmar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá entregar
pessoalmente os documentos abaixo ou enviá-los pelo correio com data de
postagem de até 3 (três) dias úteis antes do final do período de inscrição:



Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso superior nas
condições descritas na Seção 2.1, ou certificado com protocolo de
solicitação do diploma, ou outro documento comprobatório de conclusão
de curso superior (cópia autenticada);



Histórico escolar do curso de graduação ou tecnológico (cópia
autenticada);



Cédula de identidade ou equivalente (cópia autenticada);



CPF (cópia autenticada);



01 foto 3x4 recente (não serão aceitas fotos digitalizadas);



Comprovante de residência;



Curriculum Vitae e/ou Lattes.



Cópia da carteira de reservista (cópia simples);



Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia simples);



Cópia do Título de Eleitor (cópia simples);



Copia do comprovante de quitação eleitoral ou comprovante de votação
da última eleição.
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Endereço para entrega/envio de documentos:

C.E.S.A.R
Especialização em Design de Interação para Artefatos Digitais (Dipad)
Atenção à Secretaria Acadêmica
Rua do Brum, nº 77 – Bairro do Recife – Recife - PE
CEP: 50030-260
Fone (81) 3419-6700

Observações importantes:

Ao

procederem

às

suas

inscrições,

os

candidatos

estarão

acatando

integralmente as regras estabelecidas nesse documento, não cabendo qualquer
reclamação ou recurso posterior.

Os documentos originais poderão ser solicitados no decorrer do processo
seletivo ou no momento da matrícula do aluno.
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4. Descrição do Processo Seletivo
1. Inscrição;
2. Análise de documentos (currículo, diploma e histórico escolar);
3. Divulgação dos selecionados será por e-mail;
4. Matrícula.
4.1 Análise de documentos

Nesta etapa serão analisados o Curriculum Vitae e/ou Lattes do candidato (o
mais detalhado possível), o diploma de graduação e o histórico escolar sob o
ponto de vista da adequação do candidato ao programa.

Caso necessário, a coordenação do curso poderá convocar o candidato para
uma entrevista individual.
4.2 Matrícula

Os candidatos selecionados deverão realizar sua matrícula a partir de
orientações publicadas em http://www.cesar.edu.br, nas datas indicadas na
Seção 2.3 deste Edital.

No ato da matrícula o candidato assinará o contrato de prestação de serviços
acadêmico deverá trazer o comprovante de pagamento da taxa de matrícula. O
boleto bancário de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) referente à
matrícula será enviado por e-mail ao candidato aprovado.
4.3 Mensalidade

O candidato aprovado que optar por realizar o curso deverá investir R$ 448,00
(quatrocentos e quarenta e oito reais) durante 18 meses.
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5. Acordos Gerais
A abertura desta turma estará condicionada ao preenchimento de no mínimo
70% das vagas disponíveis, exceto em condições especiais, a serem julgadas e
aprovadas pelo comitê responsável.

Só serão aceitos no curso de Especialização em Design de Interação para
Artefatos Digitais (DIPAD), candidatos estrangeiros classificados com fluência
na língua portuguesa.

A inscrição do candidato pressupõe a concordância com as regras estabelecidas
por este edital de processo seletivo.

As questões não previstas neste edital são de responsabilidade da coordenação
do curso de Especialização em Design de Interação para Artefatos Digitais
(DIPAD) do C.E.S.A.R.
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