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A presente pesquisa foi realizada na cidade de

Divinópolis, visando identificar os problemas (e

possíveis soluções) nos jalecos dos profissionais

da enfermagem, uma vez que esses trajes,

atualmente, não atendem à real necessidade do

público-alvo. Para isso, os pesquisadores criaram

um formulário na disciplina de Sociologia do

curso de Bacharelado em Design de Moda do

CEFET-MG, Campus Divinópolis, para nortear o

processo de criação de um produto inovador.

Com o término da pesquisa e de acordo com os
resultados, optamos por desenvolver uma peça
que atenda necessidades básicas, como proteção
e conforto, e principalmente praticidade, como
também aparência convenientemente
apresentável,
pois, uma das queixas dos profissionais foi 
relacionada à falta de harmonia estética.

Para a realização da presente pesquisa, teve

como objetivos:

- Identificar os problemas e necessidades;

- Identificar as preferências do público-alvo;

- Analisar possíveis tecidos e aviamentos para a

confecção de um novo uniforme;

- Analisar uma paleta de cores conveniente ao

meio de trabalho e à preferência do usuário;

- Desenvolver uma modelagem adequada;

- Confeccionar um produto ergonomicamente e

esteticamente inovadores.

Os pesquisadores desenvolveram um formulário
do Google para atender à demanda da pesquisa.
Foram consultadas cerca de 33 pessoas
profissionais da área de enfermagem do sexo
feminino.

Realizando a presente pesquisa, observamos que,
os produtores de uniforme não atentam à
necessidades intrínsecas dos profissionais da
área. Portanto, o grupo desenvolveu uma
modelagem que atende à necessidade de bem
estar e funcionalidade, sem dispensar a exigência
de uma estética que valorize o corpo, sem causar
inconveniências na mobilidade e proteção do
usuário.
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