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Plano de Curso

Turma: CHS30348 – DESIGN GRÁFICO
 (80h) - Turma:  .............. (2019/2)
Horário: .................
Pré-Requisitos: Não possui

Ementa:
Técnicas gráficas em jornalismo. Artes gráficas e Produção gráfica. Fundamentos da comunicação 
visual: conceitos e teorias, elementos básicos; princípios de design gráfico. Design na imprensa. 
Projeto gráfico-editorial. Edição Gráfica. Matérias da composição verbal e não-verbal. Espaço das 
grades, gride, imagens, tipografia, cores e legibilidade. Apresentação e discussão das noções 
fundamentais de comunicação visual em jornalismo. Estética e sintaxe da página impressa no 
planejamento gráfico-editorial.

Matrícula Docente(s)
MARIA LADILANE GABRIEL ABRÃO - 80h
Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:
A aulas vão ser ministradas de forma expositivas e dialogadas, com debates sobre mercado de 
trabalho até a elaboração de projetos gráficos para empresas que necessitam de artes- 
finalistas a exemplo de: diagramações de livros, criações de artes institucionais e empresarial. 
O primeiro passo é conscientizar o aluno sobre a importância do conhecimento jornalístico para 
os  designers que vão elaborar e/ou executar projetos gráficos para empresas que atuam nas 
mídias impressas, televisivas e virtuais. 

Além do conhecimento teórico, teremos aulas práticas para acompanhar o desenvolvimento 
dos acadêmicos no uso de instrumentos necessários para a produção do conteúdo oferecido. 
Num segundo momento, os alunos vão conhecer as ferramentas básicas de programas 
gráficos computadorizadas com prioridade para o Photoshop, Corel Draw e Page Maker. 
Também haverá um breve conhecimento sobre o programa de  InDesign que acopla os três 
programas anteriores.   

Avaliação:

Os acadêmicos vão ser avaliados de acordo com sua participação nas aulas, elaboração de 
trabalhos extraclasses, criatividade nas tarefas desenvolvidas em sala e no laboratório de 
informática, além de prova escrita. A avaliação semestral será feita mediante apresentação de 
projeto (Newsletter) que será composto ao logo do período eletivo.



Cronograma de Aulas:
Início        Fim Descrição

19/08/2019 19/08/2019 Apresentação da disciplina e mercado (Jornal, revista, folder, ...) 
26/08/2019 26/08/2019 Importância do conhecimento jornalístico para o designer
02/09/2019 02/09/2019 Diferença entre projetos gráficos (Impresso, virtual e televisivo)

09/09/2019 09/09/2019 Exemplificação e simulação de trabalhos gráficos
16/09/2019 16/09/2019 Apresentação e discussão sobre materiais já impressos 
23/09/2019 23/09/2019 Avaliação Bimestral com produção de projeto gráfico
30/09/2019 30/09/2019 Atributos do CorelDraw, Photoshop, Page Maker e Indesign 

07/10/2019 07/10/2019 Apresentação de uso das ferramentas do photoshop
14/10/2019 14/10/2019 Tratamento de imagens
21/10/2019 21/10/2019 Montagem de imagens
28/10/2019 28/10/2019 Avaliação: Tratamento e montagem de imagens no photoshop

04/11/2019 04/11/2019 Apresentação de uso das ferramentas do Corel Draw
11/11/2019 11/11/2019 Criação de Mídia
18/11/2019 18/11/2019 Trabalhar com recursos do Corel Photo Paint
25/11/2019 25/11/2019 Avaliação: criação de logomarca

02/12/2019 02/12/2019 Criando estilos e cores no Page Maker e inDesign
09/12/2019 09/12/2019 Diagramação com imagens, texto e espaçamento (pulmões)
16/12/2019 16/12/2019 Avaliação Final: Diagramação de Newsletter com 
                                                 material produzido no laboratório

Avaliações:
Data Hora Descrição
28/10/2019 19:00 Tratamento e montagem de imagens no photoshop.
25/11/2019 19:00             criação de logomarca no corel draw.
16/12/2019 19:00 Diagramação de Newsletter com uso de material produzido no                           
                                                 Laboratório pelos alunos.

Referências Básicas


