
Resum 

 

Esta investigació va tindre com a objectiu identificar i analitzar, des d'una perspectiva sistèmica, els 

factors que influïxen en la pràctica de la innovació en el curs de Disseny de la Universitat Federal 

d'Amazones, a fi d'estimular el seu entorn per a la innovació. Específicament l'estudi va tindre com a 

objectius: a) Identificar i analitzar les dimensions i actors que influïxen i formen part del procés de 

busca en el camp de la innovació b) Identificar les possibles barreres que podrien estar 

obstaculitzant el procés d'innovació en curs c) contribuir nous enfocaments per a minimitzar l'abast 

de les possibles barreres identificades, des d'un enfocament sistèmic, per mitjà de la proposta de 

directrius per a la gestió de la innovació en el desenrotllament de projectes i en l'organització del 

disseny del curs. La investigació es caracteritza com un estudi explorador descriptiu, realitzat a 

través d'un estudi de cas. La revisió de la literatura va ser dirigida a àrees relacionades amb el 

tema, com ara: conceptes de disseny i el context de l'àrea a Brasil i Amazones, les definicions i les 

bases teòriques sobre innovació, Gestió Estratègica, Propietat Industrial i Enfocament Sistèmic en 

l'avaluació de la innovació. Es van estudiar les dades relatives a l'actual Projecte politicopedagògic 

del curs, van ser realitzades entrevistes amb experts en el camp de la innovació i disseny, i també 

s'han aplicat a, ho vaig d'este estudi, qüestionaris als professors, alumnes e graduats amb l'objectiu 

d'identificar els factors que podrien estar danyant el seu entorn innovador. A partir de les dades 

arreplegats i dels resultats obtinguts en l'enquesta es va elaborar, a través de la tècnica DAFO, una 

matriu en la qual es van identificar i van organitzar les fortaleses i debilitats de l'ambient intern i 

les oportunitats i amenaces de l'ambient extern de l'atmosfera de la Innovació en el curs. A partir 

de les dades de la matriu es va utilitzar el Mètode de Formulació per Objectius per a la 

caracterització del sistema actual i, posteriorment, per a la composició d'una proposta de sistema 

de gestió de la innovació en el curs de Disseny. Els resultats contribuïxen a una millor comprensió 

de l'ambient de la innovació en el curs i per a expandir l'interés en el tema. És de notar, no obstant 

això, que ja que és un estudi de cas, els resultats obtinguts en este treball es limiten al camp de la 

investigació específica, i no han de ser generalitzats a l'entorn de l'educació superior pública en el 

seu conjunt. 
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