1º PERÍODO
Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCILINA: Metodologia Científica
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO

CR

PERÍODO

H118840

04

1º

CARGA
HORÁRIA
80

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Finalidade da metodologia científica. Importância da metodologia no âmbito das
ciências. Metodologia de estudos. O conhecimento e suas formas. Os métodos
científicos. A pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética. Tipos,
níveis, etapas e planejamento da pesquisa científica. Procedimentos materiais e técnicos
da pesquisa científica. Diretrizes básicas para elaboração de trabalhos didáticos,
acadêmicos e científicos. Normas técnicas da ABNT para referências, citações e notas
de rodapé. Projeto de Pesquisa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Unidade I:
- Proporcionar ao aluno do curso superior condições suficientes para elaboração e
apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos, na relação teoria-prática e no
desenvolvimento do raciocínio analítico, sistemático, crítico e reflexivo.
- Compreender a importância da ciência, suas características e relevância social.

Unidade II:
- Entender o método científico, tipos, características e finalidades no âmbito da ciência.
- Proporcionar conhecimentos teóricos e técnicos que possibilitem a elaboração de um
projeto de pesquisa.

COMPETÊNCIAS
- Elaborar e apresentar trabalhos acadêmicos e científicos de acordo com procedimentos
metodológicos e Normas da ABNT;
- Aplicar métodos e técnicas na pesquisa científica;

- Utilizar o conhecimento científico;
- Elaborar projetos de pesquisa;
- Aplicar a linguagem científica;
- Utilizar o raciocínio analítico, sistemático, crítico e reflexivo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.1. Unidade I:

- Metodologia Científica e técnicas de estudo: Finalidade e importância; Organização
dos estudos; Técnicas de sublinhar e esquema; Resumos e fichamento.
- Trabalhos acadêmico- científicos: Pesquisa científica / Ética e Pesquisa; Pesquisa
bibliográfica e normas de referências, citações e notas de rodapé; Artigo e Relatório
Técnico-científica; Monografia e Seminário.
1.2. Unidade II:

- Conhecimento, Ciência e Método: O Conhecimento; A Ciência; Métodos de
abordagens; Métodos de procedimentos.
- Elaboração do Projeto de Pesquisa: Tema e problema de pesquisa; Questões, hipóteses
e objetivos da pesquisa; Técnicas de coleta de dados; Estrutura do projeto de pesquisa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a
serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao
tema para discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re)construídos na
interação professor-aluno-conhecimento.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada
- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades. A
Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos
duas atividades previstas no plano da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed., 4. reimpr. São Paulo: Prentice Hall, 2009.
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa científica.
reimpr. São Paulo: Avercamp, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução
à metodologia científica. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 6. ed., 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica:
ciência e conhecimento científico, métodos científicos. 5. ed., 3. reimpr. São Paulo:
Atlas, 2009.
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 2. ed. Aracaju: UNIT, 2009.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed., rev.,
atual. São Paulo: Cortez, 2010.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 17. ed. São Paulo: Cortez,
2009.
Matias-Pereira, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª edição, 2012.
Minha Biblioteca. Web. 06 August 2013.
RAMOS, Albenides . Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia
pode abrir o horizonte do conhecimento, 2009. Minha Biblioteca.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Desenho Livre
CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110710

04

1º

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
80

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Disciplina de caráter prático e analítico para o aprendizado do desenho como recurso de
expressão para o design gráfico. Utilização de técnicas de representação e materiais
específicos visando desenvolver a capacidade de representar ideias. Adequação e prática
do desenho segundo as teorias da percepção visual e técnicas de traçado à mão livre:
volumetria, perspectiva artística e, relação proporcional.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Desenvolver conhecimentos técnicos, práticos e habilidades psicomotoras para a
elaboração do desenho de observação.

Específicos


Proporcionar a formação de uma linguagem plástica com base no desenho como
instrumento de expressão;



Desenvolver acuidade visual e raciocínio espacial a partir do estudo da
projetação da forma tridimensional



Refinar a capacidade de percepção com a utilização do desenho como
ferramenta de auxílio na concepção de projetos gráficos.

UNIDADE I
Aplicar os conhecimento do desenho como forma de representação e expressão,
utilizando-se o desenho à mão livre com diferentes técnicas e materiais e específicos.

UNIDADE II

Relacionar os conhecimentos para produzir o desenho de observação com noção de
perspectiva artística, relação proporcional e composição de elementos.

COMPETÊNCIAS
• Desenvolver a base prática para o desenho objetivando a representação de objetos e
conjuntos.
• Compreender o desenho como ferramenta de observação e representação.
• Capacitar o aluno a observação de objetos bi e tridimensionais e posterior
representação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: Introdução à prática do desenho

1. Sensibilização para o desenho: ver e representar. Lista de Materiais.
2. Materiais de desenho e tipos de aplicação.
3. A linha e suas qualidades expressivas
4. Simetria
5. Exercitando figuras geométricas.
6. Perspectiva: um ponto de fuga.
7. Percepção da forma; estrutura dos objetos; volume; luz e sombra.

UNIDADE II – Perspectiva Artística

1. Desenho: técnicas para transferência.
2. Composição: a regra dos terços, espaços e figuras.
3. Desenho de paisagem
4. Perspectiva: dois pontos de fuga
5. Percepção da forma: luz e sombra. Efeitos. Texturas e esfumaçado

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As aulas de Desenho são de caráter prático no entendimento de um ateliê livre e,
usualmente precedidas por exposições teóricas. A disciplina será conduzida numa
estrutura de aula baseada em duas etapas: uma reservada à apresentação de técnicas,

conceitos e métodos de representação e outra a exercícios elaborados em sala sob
orientação. Comentários gerais sobre os desenhos elaborados pelos alunos serão rotina.
Exercícios práticos, especialmente aqueles voltados para a construção de espaços
tridimensionais (ênfase em exercícios à mão livre), tanto no que se refere à geometria
quanto ao tratamento de arte finalizado. Os alunos representam cenas e objetos do
cotidiano em visitas a diversos ambientes extraclasse.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será processual, ela decorrerá de exercícios práticos e exposição dos
trabalhos no final do período. Presença e participação, qualidade técnica e expressiva
dos desenhos, bem como o atendimento aos prazos de entrega final dos trabalhos para
verificação da habilidade adquirida.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual. 12. ed. São Paulo: Pioneira, 1998.
CHING, Francis D. K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 2. ed. São Paulo, SP:
Livraria Martins Fontes, 2012.
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual de forma. 8. ed. São
Paulo: Escrituras, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
WONG, Wucius. Princípios de Forma e Desenho. 13 ed. São Paulo: Martins Fontes,
2001.
MARTÍN ROIG, Gabriel. Fundamentos do desenho artístico: aula de desenho. São
Paulo: Martins Fontes, 2009.
HALLAWELL, Philip. A mão livre: Linguagem e as técnicas do desenho. São Paulo:
Melhoramentos, 2006.

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Desenho Técnico
CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110655

04

1°

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
80

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Princípios básicos do Desenho Técnico. Normas de representação gráfica e convenções
de desenho. Planificação e construção de sólidos geométricos. Escala numérica.
Perspectiva axonométrica: isométrica e cavaleira. Projeções ortográficas.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Geral
Promover a capacidade de leitura e de representação de objetos tridimensionais através
do conhecimento sobre as normas do desenho técnico, da perspectiva e das projeções
ortográficas.

Específicos
UNIDADE I
- Reconhecer os instrumentos de desenho manual e as normas técnicas de representação
gráfica a fim de aplicar na composição de objetos através da escala e da perspectiva
axonométrica;
- Ler e representar projeções ortográficas de objetos tridimensionais diversos mediante a
planificação do cubo e o rebatimento de planos.

UNIDADE II
- Representar objetos tridimensionais após o reconhecimento das projeções ortográficas;
- Fornecer os instrumentos necessários para elaboração de projeções ortográficas e
perspectivas axonométricas de modo a contribuir para elaboração de projetos de
comunicação espacial.

COMPETÊNCIAS

- Habilidade de perceber, conceber e manejar objetos em diferentes escalas,
considerando as três dimensões;
- Capacidade imaginativa, criativa e inovadora no processo de desenho e representação
de objetos tridimensionais;
- Desenvolver a capacidade de leitura e execução do desenho, proporcionando
conhecimentos práticos sobre as normas que regem o desenho técnico;
- Dominar as técnicas de representação gráfica com vistas a interpretar, visualizar e
prever resoluções de questões referentes às projeções ortográficas;
- Compromisso ético em relação à disciplina e ao exercício acadêmico da profissão do
Designer Gráfico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO
1. Noções básicas sobre representação técnica
1.1 Manuseio do material de desenho
1.2 Norma Brasileira – ABNT
1.3 Formatos e formatação de papel
1.4 Representação do desenho: linhas convencionais
1.5 Esquema, croquis e desenho
1.6 Caligrafia técnica
2. Escalas numéricas: redução e ampliação
3. Noções básicas sobre sólidos geométricos
4. Perspectiva axonométrica: isométrica e cavaleira
5. Planificação e vistas ortográficas simplificadas

UNIDADE II: PROJEÇÕES ORTOGRÁFICAS AVANÇADAS
6. Projeções ortográficas avançadas
6.1 Construção de objetos a partir das projeções ortográficas
6.2 Projeções homônimas
7. Elementos gráficos de representação
7.1 Cotagem de objetos
7.2 Hachura e sombreamento
7.3 Aplicação de cores e texturas
8. Aplicação do desenho técnico em projeto gráfico

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As atividades didático/pedagógicas serão desenvolvidas através de aulas expositivas,
seguidas de debates: questionamento, contextualização e reflexão sobre a representação
de objetos. Exercícios práticos de aplicação. Trabalho individual desenvolvidos em sala
de aula. Os recursos didáticos e tecnológicos para tais fins compreendem: lousa,
recurso multimídia, material de desenho e visitas técnicas, conforme as necessidades.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas contextualizadas de conhecimento teórico e prático, para que possibilitem a
representação de objetos, a capacidade de expressão e a participação e constância do
empenho no trabalho final de construção compositiva.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Benjamin De A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Imperial Novo
Milenio, 2005;
MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. Desenho técnico. São Paulo: Editora Hemus,
2006;
SCHNEIDER, W. Desenho técnico industrial. São Paulo: Editora Hemus, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUNHA, Luis Veiga. Desenho técnico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004;
GIESECKE, Frederick E. Comunicação gráfica moderna. São Paulo: Bookman, 2001;
MARCHESI, Isaias J. Desenho geomético. 18. ed., rev. e ampl., 2. impr. São
Paulo: Ática, 2002;
PESSOA, Maria da Conceição et alli. Desenho geométrico. Salvador: Quarteto
Editorial, 2000;
SILVA, Arlindo; Et Al. Desenho técnico moderno. 4ª Ed São Paulo: LTC, 2006.

Área de Ciências Sociais Aplicadas

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA DISCIPLINA: Fotografia
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110744

02

1º

CARGA
HORÁRIA
40

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Introdução ao estudo da fotografia e evolução histórica da prática fotográfica. Aspectos
técnicos do registro fotográfico. Operação da câmera fotográfica e seus acessórios. A
fotografia como linguagem visual, a estética, composição e harmonia da imagem. A
imagem fotográfica como construção de argumentos de estimulação. A composição, os
ângulos, os planos, os tipos de iluminações utilizadas para a produção fotográfica. A
direção de arte e o trabalho do fotógrafo. Produção e edição fotográfica. O layout
fotográfico.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Geral
Realizar registro fotográfico por meio de equipamentos diversos, utilizando os
fundamentos da fotografia na composição da imagem.

Específicos
Unidade I


Manusear do equipamento fotográfico



Regular o equipamento de acordo com o efeito que se deseja



Realizar a leitura da quantidade de luz da imagem



Compor a imagem segundo a necessidade



Discutir a utilização da fotografia no design gráfico, aguçando o interesse pela
fotografia como veículo de comunicação (etapa 1: externa)

Unidade II


Apresentar os principais elementos técnicos da fotografia possibilitando o
conhecimento do processo de construção da mensagem visual fotográfica
aplicada ao design.



Discutir a utilização da fotografia no design gráfico, aguçando o interesse pela
fotografia como veículo de comunicação (etapa 2: interna/estúdio)



Desenvolver técnicas e linguagem fotográfica para o exercício e produção de
imagens comerciais promovendo a experimentação e a inovação de atividades
no âmbito da criação e execução.



Absorver qualidades técnicas para a análise da fotografia como linguagem,
apresentando a construção de argumentos de estimulação.

COMPETÊNCIAS


Discutir a utilização da fotografia no design gráfico



Despertar interesse pela fotografia como veículo de comunicação.

 Registrar diferentes formas de linguagem fotográfica,
 Trabalhar com diversas ferramentas de captura de imagem


Analisar as diferentes formas de linguagem fotográfica,



Dominar a fotografia como linguagem usada nos processos de comunicação, nas
dimensões de criação, de produção, de interpretação e da técnica fotográfica
aplicada ao design gráfico.



Experimentar e inovar no uso desta linguagem.



Gerar imagens fotográficas em suas especialidades criativas a partir de
diferentes tipos de iluminação para a produção de peças gráficas, outros
impressos, eletrônicos e digitais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: A FOTOGRAFIA, A UTILIZAÇÃO DA CÂMERA DIGITAL E OS
REQUISITOS TECNOLÓGICOS

1. Breve História da Fotografia:

1.1 - A câmera escura
1.2 - Fotossensibilidade.

1.3 - Pioneiros da fotografia.
1.4 - Repercussão da fotografia.
1.5 - Século XX e o início da fotografia como elemento da propaganda
1.6 - Fotografia convencional X fotografia digital

2. Principais elementos da fotografia:
2.1 - Linha, Forma, Padrão, Textura e Volume
2.2 - Luz, composição, enquadramento e angulação
2.2.1 - Luz: origem, intensidade, direção, difusão, variação.
2.2.1 – Composição: Objeto, ângulo, regra dos terços, linhas e fundos
2.2.3 – Enquadramento e angulação: Planos (Geral, americano, plano médio,
close-up, super close-up) e plano de detalhe.

3. Uso da máquina, prática externa, Iluminação e sombras:

3.1 - O foco, exposição, valor de exposição (LV e EV), medição da luz (fotômetro)
3.2 - Princípios da exposição (obturador/diafragma/ISO)
3.3 - Conhecendo o obturador e os possíveis efeitos (atividades práticas)
3.4 - Conhecendo o diafragma e os possíveis efeitos – profundidade de campo
(atividades práticas)
3.5 - Conhecendo as lentes e seus usos – distância focal
3.6 - ISO, fotometria (ISO/diafragma/obturador) e intenção
3.7 – Fonte de luz natural: sol
3.8 - Temperatura de cor e balanço de branco
3.9 - Princípios da Imagem Digital – PIXEL e resolução de imagens

4. Direitos autorais
4.1 - Lei 9.610 de 02/1998
4.2 – Questões básicas
4.3 – Direitos morais e patrimoniais
4.4 – Banco e imagens

UNIDADE II: PRODUÇÃO DE FOTOS E A FOTOGRAFIA APLICADA AO
DESIGN GRÁFICO

5. A produção fotográfica em estúdio
5.1 - Luz artificial/ flash
5.2 - A fotometria de estúdio

6. A linguagem visual e a criatividade em fotografia;

7. Produção da Imagem Digital em Estúdio
7.1 - Formatos de arquivo para imagens digitais;
7.2 - A impressão de imagens digitais: uma análise comparativa dos processos
existentes
8. Fotografando produtos. A produção still life. Iluminação artificial – estúdio.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A disciplina tem caráter investigativo, com maior ênfase na parte prática. As aulas de
fotografia serão expositivas, teóricas e práticas. As aulas teóricas dizem respeito aos
conceitos da imagem no design e às informações técnicas fotográficas necessárias à
utilização do equipamento. As aulas práticas têm ênfase na complexidade de uso dos
equipamentos e o domínio da luz, assim como desenvolver a observação do espaço para
a abordagem qualitativa da fotografia. O aluno terá acesso à máquina fotográfica, aos
acessórios disponíveis (flashes e tripés), ao laboratório, ao estúdio fotográfico, bem
como as salas de informática para manipulação das imagens. São incentivadas as
atividades de investigação para a promoção da interdisciplinaridade no período.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será processual e contínua durante toda a unidade privilegiando a
participação do aluno, por meio de atividades práticas supervisionadas, proposta na
disciplina, que poderão ser computadas como medida de eficiência (ME),
correspondente a 40% da nota da unidade. Acrescentando a este processo, o aluno será
submetido a uma prova escrita e individual composta por questões que considerem o
contexto profissional (prova contextualizada), correspondente a 60% da nota da

unidade. A avaliação terá como base os objetivos de aprendizagem e evidenciará o
desenvolvimento das competências pelos alunos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GRAY, Christopher. Iluminação em estúdio. São Paulo, Ed. Photos, 2010.
LANGFORD, Michael; BILISSI, Efthimia. Fotografia avançada de Langford: guia
completo para fotógrafos. 8. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. 480 p. ISBN
9788565837125.
SOULAGES, Frances. Estética da fotografia: Perda e permanência; tradução de Iraci
D. Poleti e Regina S. Campos. – São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010.

A PESQUISAR e/ou MODIFICAR:

HUNTER, Fil; BIVER, Steven; FUQUA, Paul. LUZ, CIÊNCIA E MAGIA. 4.ed. São
Paulo. Editora Photos, 2015.
PALACIN, Vitché. Fotografia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro. Ed. Saraiva, 2012
TRIGO, Thales. Equipamento Fotográfico: Teoria e Prática. São Paulo. Ed. SENAC,
2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Jairo de Araújo, 1934. Fotografia: aspectos da evolução em Sergipe.
Aracaju, SE: J. Andrade, 1989. 52 p.
DUARTE JUNIOR, Sillas; FERRAZ, Felipe. Expressões e técnicas de fotografia
digital. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2006.
JUNIOR, Gamba. Computação gráfica para designers: Dialogando com as caixinhas
de diálogo. São Paulo, 2AB Editora, 2009
LEITE, Miriam L Moreira; FELDMAN-BIANCO, Bela. Desafios da imagem:
fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. São Paulo: Papirus, 2004.

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Introdução ao Design Gráfico
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Conceitos iniciais relacionados à área da comunicação visual. Os sistemas de produção e
sua relação com o Design Gráfico. Principais movimentos estéticos ligados ao Design
Gráfico. Interação entre a inovação tecnológica e as transformações da sociedade.
Evolução e principais movimentos e tendências do Design Gráfico brasileiro até a
contemporaneidade.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

GERAL

Reconhecer os diferentes períodos e/ou escolas estéticas ligadas ao Design Gráfico e que
possam auxiliar no domínio de seus conceitos, técnicas e princípios.

ESPECÍFICOS

UNIDADE I
Compreender a importância do conhecimento histórico;
Identificar os primeiros movimentos estéticos que influenciaram o Design;
Aplicar as referências históricas visuais em expressões gráficas;
Analisar as possíveis formações regionais do Design;
Domínio na relação da Comunicação Visual com questões sociais, políticas e culturais.

UNIDADE II
Conhecer as transformações da indústria e do mercado mudial;
Identificar as vertentes estéticas contemporâneas;
Relacionar as influências de iniciativas acadêmicas relevantes ao Design;

Compreender o contexto do Design Gráfico nacional;
Associar as conexões entre Arte, Artesanato e Design;
Conhecer as tecnologias e tendências úteis para a Comunicação Visual.

COMPETÊNCIAS
Conhecimentos relativos à pesquisa, análise e reflexão acerca da história do design
nacional e internacional;
Compreensão e ampliação do repertório de referências visuais;
Capacidade de elaborar trabalho individual ou em grupo e apresentação em seminário;
Capacidade de relacionar a história do design e a prática profissional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - Origens
1. História e Origens do Design;
2. Estilo Vitoriano e o Arts and Crafts;
3. Arte Nouveau e o Artesanato;
4. Art Déco e Referências visuais;
5. De Stjil e o Dadaísmo;
6. Construtivismo e Relações políticas;
7. Desenvolvimento do Design Gráfico em diferentes países;
8. Aspectos socioculturais e o Design Gráfico.

UNIDADE II - Continuidade
1. O indústria e o mercado em um mundo em transformação;
2. Art Naïf e Art Brut;
3. Bauhaus e Escola de ULM;
4. Origens e desenvolvimento do Design Gráfico no Brasil;
5. Pop Art e Optical Art;
6. Psicodelismo, Movimento punk e Novas Tecnologias;
7. Arte Urbana e Arte Contemporânea;
8. Movimentos e tendências contemporâneas do Design Gráfico no Brasil.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos,
debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas. A
utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição contínua de visitas técnicas,
fichamentos e exposições imagéticas em slides e filmes que possam ser relacionados às
temáticas do programa de aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e
favorecendo trabalhos em grupo com pesquisas e relatórios. Os recursos didáticos e
tecnológicos para tais fins compreendem: lousa, retroprojetor, computador e outros,
conforme as necessidades. A interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e
práticas de forma a propor uma visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade
profissional e social do estudante.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para se construir um estudo histórico faz-se necessário uma abordagem crítica frente aos
movimentos e sociedade, desta forma, a avaliação será contextualizada processual e
contínua durante toda a unidade privilegiando a participação do aluno, por meio de
atividades práticas supervisionadas, proposta na disciplina, que poderão ser computadas
como Medida de Eficiência (ME), correspondente a até 40% da nota da unidade.
Acrescentando a este processo, o aluno será submetido a uma prova escrita e individual
composta por questões que considerem o contexto profissional (prova contextualizada),
correspondente a até 60% da nota da unidade. A avaliação terá como base os objetivos
de aprendizagem, evidenciando o desenvolvimento das competências pelos alunos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DENIS, R. Cardoso. Design Brasileiro Antes do Design – aspectos da história
gráfica. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.
MEGGS, Phillp. História do Design Gráfico. 1 Ed.,São Paulo: Cosac & Naify, 2009.
RAIMES, Jonathan; BHASKARAN, Lakshmi. Design Retro: 100 Anos de Design
Gráfico. São Paulo: Editora Senac. 2008.

BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARMEL-ARTHUR, Judith. Bauhaus. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
DENIS, R. Cardoso. Uma introdução a história do design. 2. Ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2004.
FIELL, Peter & Charlotte. Design do século XX. Taschen, 2001.

HOLLIS, Richard. Design gráfico: uma história concisa. 2. Ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.
NIEMEYER, Lucy. Design no Brasil: origens e instalação. 4. Ed. Rio de Janeiro: 2AB,
2007.

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Laboratório de criação
bidimensional
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110752

02

1º

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
40

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Laboratório de criação por meio de experimentação gráfica. Pesquisa para ampliação de
repertório e desenvolvimento de projetos gráficos de baixa e média complexidade.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Geral
Desenvolver a linguagem gráfica.

Específicos
UNIDADE I
- Ampliar o repertório de referências visuais;
- Experimentar diversas técnicas visuais.
UNIDADE II
- Desenvolver o estilo visual;
- Criar projetos gráficos interdisciplinares.

COMPETÊNCIAS
Capacidade do olhar, da apreciação, da análise e da argumentação crítica;
Desenvolvimento da linguagem visual;
Análise dos critérios que regem a composição gráfica;
Capacidade de diferenciar os vários estilos visuais presentes na produção
contemporânea de design gráfico;
Aplicar critérios que regem a harmonia cromática;
Utilizar informações conforme a psicodinâmica da cor;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: Ampliação de repertório
1. Pesquisa e análise de referências visuais;
2. Desenvolvimento de técnicas visuais;
3. Linguagem gráfica contemporânea.
4. Aplicação de técnicas de composição gráfica;
5. Aplicação da teoria Gestalt;

UNIDADE II: Desenvolvimento de projetos
6. Aplicação de técnicas de harmonia cromática;
7. Aplicação de estudos da psicodinâmica das cores;
8. Anatomia da mensagem visual;
9. Técnicas de comunicação visual.
10. Linguagem gráfica contemporânea.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Atividades

teórico-práticos

para

o

desenvolvimento

da

aprendizagem.

Desenvolvimento de atividades de pesquisa de referências visuais. Seleção de textos
para leitura, reflexão e debate. Desenvolvimento de trabalhos em equipe com pesquisa
bibliográfica e apresentação dos resultados em forma de seminário. Desenvolvimento
de atividades interdisciplinares.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação individual por meio da observação do desenvolvimento das competências do
aluno nas atividades práticas e nos debates promovidos em sala de aula. Avaliação em
grupo a partir do desenvolvimento de projetos de baixa e média complexidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBERS, Josef. A interação da cor. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
BERGSTRÖM, Bo. Fundamentos da comunicação visual. São Paulo, SP: Rosari,
2009.
LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São Paulo:
Cosac Naify, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 1. ed. São Paulo: Martins fontes,
2007.
ELAM, Kimberly. Geometria do design: estudos sobre proporção e composição. São
Paulo: Cosac Naify, 2010.
RUBIM, Renata. Desenhando a superfície. São Paulo: Rosari, [2005].
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2010.

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Linguagem Visual
CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110736

02

1º

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
40

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Estudos da cor, da percepção e da forma com vistas ao desenvolvimento da linguagem
visual, da capacidade de apreciação e crítica. Introdução à composição gráfica.
Elementos básicos da comunicação visual. Linguagem gráfica: pré-moderna, moderna,
pós-moderna e vernacular. Percepção da cor: aspectos físicos, fisiológicos e culturais.
Propriedades das cores. Cor-luz e cor-pigmento. Harmonia cromática. Contrastes
cromáticos e percepção. Sistemas de cores. Psicodinâmica das cores.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Geral
Estimular o aluno a ampliar sua capacidade de olhar, apreciar e criticar, bem como,
dotá-lo de subsídios teóricos e práticos necessários ao desenvolvimento da linguagem
visual.

Específicos

UNIDADE I
- Desenvolver a linguagem visual, a capacidade do olhar, a apreciação, a análise e a
argumentação crítica;
- Desenvolver a capacidade de diferenciar os vários estilos visuais presentes na
produção contemporânea de design gráfico.

UNIDADE II
- Compreender os critérios que regem a harmonia cromática;
- Compreender as informações cromáticas através de sua psicodinâmica.

COMPETÊNCIAS
Capacidade do olhar, da apreciação, da análise e da argumentação crítica;
Desenvolvimento da linguagem visual;
Compreensão dos critérios que regem a composição gráfica;
Capacidade de diferenciar os vários estilos visuais presentes na produção
contemporânea de design gráfico;
Conhecimentos relativos ao uso das cores;
Compreensão os critérios que regem a harmonia cromática;
Compreensão as informações cromáticas através de sua psicodinâmica;
Capacidade de distinguir os vários sistemas de cores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: Conceitos de comunicação visual
1. Design e comunicação visual;
2. Composição gráfica;
3. Estudos da percepção e da forma;
4. Elementos básicos da comunicação visual;
5. Linguagem gráfica contemporânea.
UNIDADE II: Linguagem visual
6. Propriedades das cores
7. Propriedades das cores;
8. Harmonia cromática;
9. Contrastes cromáticos e percepção;
10. Sistemas de cores;
11. Psicodinâmica das cores;
12. Anatomia da mensagem visual;
13. Técnicas de comunicação visual.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas expositivas, com apoio de equipamento audiovisual, seguidas de
exercícios práticos para fixação dos conceitos básicos. Elaboração de um relatório no
qual serão apresentados textos críticos sobre as atividades realizadas na disciplina.
Seleção de textos para leitura reflexão e debate. Desenvolvimento de trabalhos em

equipe com pesquisa bibliográfica e apresentação dos resultados em forma de
seminário.

Práticas

investigativas

serão

estimuladas

para

o

exercício

da

interdisciplinaridade do período

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação individual através da observação do desenvolvimento das habilidades e
competências do aluno no desenvolvimento dos exercícios, na produção do relatório de
atividades e participação nos debates promovidos em sala de aula. Avaliação em grupo
a partir do desenvolvimento de projetos de baixa e média complexidade e elaboração de
seminários.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus
e a teoria de Goethe. 3. ed., ver. São Paulo: SENAC, 2009.
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 9. ed.
São Paulo: Escrituras, 2009.
LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São Paulo:
Cosac Naify, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. 7. ed.
São Paulo: Pioneira, 1992. (Clássico)
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 1. ed. São Paulo: Martins fontes,
2007.
GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e
cultural da simbologia das cores. São Paulo: Annablume, 2004.
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia
didática. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Clássico)
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2010.

2º PERÍODO

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Práticas do Design Gráfico I

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO
F110825

CR PERÍODO
2

2º

CARGA
HORÁRIA
40

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1. EMENTA
Concepção e aplicação gráfica segundo a metodologia do design de superfície. Culturas
visuais e conceitos fundamentais do design de superfície. Estudos e aplicação de
materiais diversos na confecção de matrizes e suportes.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL
Compreender as mais diversas técnicas, materiais na concepção e aplicação de
grafismos nos diferentes tipos de suporte.

2.2 ESPECÍFICOS
UNIDADE I
Compreender a criação e gerenciamento de idéias, bem como a escolha de materiais e
suportes para a concepção do design de superfície.

UNIDADE II
Aplicar as técnicas de reprodução gráfica na aplicação do design de superfície em novos
produtos.

3. COMPETÊNCIAS


Compreensão das técnicas de criatividade para a concepção gráfica;



Análise e concepção de projetos de design de superfície;



Compreender a importância do design de superfície no desenvolvimento de projetos de
design.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Laboratório de ideias
1. Apresentar o conceito de design de superfície e suas aplicações.
2. Aplicar técnicas de criatividade na concepção gráfica.
3. Apresentar as técnicas utilizadas no desenvolvimento do design de superfície.

UNIDADE II – O design de superfície como diferencial
1. Definir os tipos de projetos a desenvolver.
2. Adequar as técnicas ao tipo de suporte.
3. Impressão dos layouts nos suportes.
4. Conduzir e planejar o projeto gráfico.
5. Desenvolvimento de projetos de design de superfície.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos,
debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas. A
utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição de fichamentos e exposições
imagéticas em slides e filmes que possam ser relacionados às temáticas do programa de
aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e favorecendo trabalhos em
grupo com pesquisas e relatórios. Os recursos didáticos e tecnológicos para tais fins
compreendem: lousa, retroprojetor, computador e outros, conforme as necessidades. A
interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e práticas de forma a propor uma
visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social do
estudante.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina acontece em dois momentos. Num primeiro momento o aluno é
avaliado continuamente, privilegiando a sua participação por meio de atividades teóricas
e/ou práticas supervisionadas, sendo estas computadas como medida de eficiência, e
corresponde a 40% da nota de cada unidade. No segundo momento, a avaliação
corresponde a análise e/ou concepção de projetos de design de superfície, obedecendo os
objetivos da disciplina em cada unidade e tem uma pontuação total de 60% da nota da
unidade.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CANTON, Katia. Gravura aventura. São Paulo: DCL, 2012.
EDWARDS, Clive. Como Compreender Design Têxtil: guia rápido para entender
estampas e padronagens. São Paulo: SENAC, 2012.
FREITAS, Renata Oliveira Teixeira de. Design de superfície: as
comunicacionais táteis nos processos de criação. São Paulo: Blucher, 2012.

ações

LEBORG, Christian. Gramática Visual. São Paulo: G. Gili, 2015.
RUBIM, Renata. Desenhando a superfície. 3ª ed. São Paulo: Editora Rosari, 2013.

8. BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOWLES, Melanie; ISAAC, Ceri. Digital Textile Design. Laurence King Publishing
LTD, 2009.
DERDYK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 2004.
FAJARDO, Elias; SUSSEKIND, Felipe; VALE, Marcio do. Gravura. Rio de Janeiro,
RJ: SENAC, 2002.
GRAVURA: arte brasileira do século XX. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
JONES, Owen. A gramática do ornamento. São Paulo: SENAC, 2010.
PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro: Senac, 2012.
RUTHSCHILLING, Evelise Anicet. Design de superfície. Porto Alegre: UFRGS
Editora, 2009.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Fundamentos Antropológicos e
Sociológicos
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO

CR

PERÍODO

H113341

4

2º

CARGA
HORÁRIA
80

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1. EMENTA
O surgimento da Antropologia e da Sociologia como Ciências. Seus idealizadores e
principais teóricos. Análise antropológica e sociológica do processo identitário do
homem cultural e social. O homem e a organização da sociedade. A perspectiva da
Antropologia e da Sociologia na contemporaneidade mundial e brasileira. Saberes e
fazeres antropológicos e sociológicos nas distintas áreas de atuação.

2. OBJETIVO GERAL
Preparar os alunos para a busca de resoluções criativas a partir do conhecimento
acumulado, com a sustentação por meio de argumentos coerentes e consistentes.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. Unidade I:
▪ Proporcionar subsídios teóricos que possibilitem interpretações de fenômenos
antropológicos e sociológicos calcadas em conceitos científicos.
▪ Compreender os mecanismos existentes na sociedade que controlam as ações dos
indivíduos.
3.2. Unidade II:
▪ Propiciar o desenvolvimento do espírito científico e atento aos problemas que
envolvem a função social dos diversos ramos da formação profissional;
▪ Refletir os diversos saberes e contribuições da Sociologia e da Antropologia, visando
contribuir para resolução de problemas sociais.

4. COMPETÊNCIAS
− Compreender a trajetória da Antropologia e da Sociologia;
− Identificar o nascimento da Antropologia e da sociologia como ciência e seus
principais teóricos;
− Entender os mecanismos existentes na sociedade que controlam as ações dos
indivíduos;
− Entender e ampliar subsídios teóricos que possibilitem interpretações de
fenômenos antropológicos e sociológicos calcadas em conceitos científicos;
− Desenvolver um espírito científico e atento aos problemas que envolvem a
função social da carreira que escolheram.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5.1. Unidade I:
▪ A institucionalização da Antropologia e da Sociologia;
▪ O conhecimento antropológico e sociológico como base para a
compreensão da sociedade;
▪ Princípios que norteiam o ensino da Antropologia e da Sociologia: a
ruptura com o senso comum;
▪ A trajetória da Antropologia e da Sociologia e seus principais teóricos;
▪ O homem como ser cultural e social;
▪ A relação indivíduo e sociedade;
▪ Estrutura societal, grupos sociais e organizações;
▪ Disparidades sociais;
▪ O homem e suas instituições sociais;
▪ Dinâmica Econômica e trabalho.
5.2. Unidade II:
▪ A Antropologia e a Sociologia no conhecimento das realidades sociais;
▪ A Antropologia e a Sociologia em suas especificidades;
▪ A composição populacional como problema social;
▪ Movimentos sociais como fruto do comportamento coletivo;
▪ Globalização e diversidade cultural;
▪ A mudança cultural e a mudança social;
▪ Educação;
▪ Direito;

▪ Saúde;
▪ Comunicação e tecnologias.

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Apresentação de vídeo-aula; acompanhamento dos alunos por meio de ambiente virtual
de aprendizagem; atividades on-line, chats e fóruns de debates, objetivando a troca de
conhecimento professor-aluno, bem como interação, assimilação dos conteúdos
disponíveis nas diversas mídias (DVD, livro impresso, podcast), as quais também
servirão de apoio para a realização das atividades on-line; utilização das bibliotecas para
leitura complementar e pesquisas que abordam as temáticas em questão.

7. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada
- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades. A
Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos
duas atividades previstas no plano da disciplina.

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3ª ed. São Paulo:
Moderna, 2007.
LARAIA. Roque B. Cultura: Um conceito antropológico. 22ª ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2008.
BARRETO, Raylane Andreza Dias Navarro. Fundamentos Antropológicos e
Sociológicos. Aracaju : UNIT, 2009.

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 27. ed.
Petrópolis: Vozes, 2005.
DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social.
Petrópolis: Vozes, 1990.
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. 21 reimpr. São Paulo: Brasiliense,
2009.
MARCONI, Maria de Andrade. Antropologia: uma introdução. 7. Ed. São Paulo:
Atlas, 2008.

MORIN. Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8ed. Brasília, DF:
Cortez, 2003.
Marconi, Marina de Andrade; Presotto, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma
introdução, 7ª edição, 2012. Minha Biblioteca. Web. 09 August 2013.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Métodos de Design

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO

CR PERÍODO

F110817

03

CARGA
HORÁRIA

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

2º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1. EMENTA
Compreensão da necessidade da utilização de metodologia de projetos para Design,
contextualização das áreas de atuação possíveis num mercado global e local. Técnicas
de determinação de necessidades e diagnósticos de problema e, obtenção e organização
de dados para favorecer a conceituação de projetos.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL
Promover o domínio do reconhecimento e planejamento dos meios instrumentais e
processuais e instrumentais para desenvolvimento de projetos e pesquisas em design
gráfico.

2.2 ESPECÍFICOS

UNIDADE I:
 Identificar e Planejar métodos aplicados ao Design.

UNIDADE II:


Reconhecer os métodos teóricos e a prática do profissional de design.

3. COMPETÊNCIAS


Capacidade de utilizar os métodos para a estruturação de projetos em design.



Conhecimento dos procedimentos teóricos e técnicos para a Compreensão,
Proposição e Finalização de projetos gráficos.



Habilidade interpretativa sobre os levantamentos efetuados pela pesquisa em
design.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Planejamento e Proposição de métodos
1. Pensar e fazer design: o que é Design e suas especialidades;
2. O projeto de design: planejamento e criatividade;
3. O que é metodologia: porque o Design precisa de métodos;
4. Etapas do projeto de Design.
5. A importância do conceito no projeto de Design;
5. Estudo comparativo dos Métodos em Design
UNIDADE II – Teoria e Prática do Design
1. Estudos monográficos SOBRE Design e desenvolvimento de projetos EM Design;
2. Linhas e temas de pesquisa;
3. Seminários sobre estudos em Design
4. Seminário sobre a prática do Design

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos,
debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas.
A utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição contínua de visitas técnicas,
fichamentos e exposições imagéticas em slides e filmes que possam ser relacionados às
temáticas do programa de aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e
favorecendo trabalhos em grupo com pesquisas e relatórios. Os recursos didáticos e
tecnológicos para tais fins compreendem: lousa, retroprojetor, computador e outros,
conforme as necessidades. A interdisciplinaridade será promovida pelos conteúdos e
práticas de forma a propor uma visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade
profissional e social do estudante. As aulas procuram estimular a competência
investigativa com pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo para observação da
realidade local, para verificar o domínio das significações e funções das diversas etapas
do processo do Design.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para se construir um estudo histórico faz-se necessário uma abordagem crítica frente aos
movimentos e sociedade, desta forma, a avaliação será contextualizada processual e
contínua durante toda a unidade privilegiando a participação do aluno, por meio de
atividades práticas supervisionadas, proposta na disciplina, que poderão ser computadas
como Medida de Eficiência (ME), correspondente a até 40% da nota da unidade.
Acrescentando a este processo, o aluno será submetido a uma prova escrita e individual
composta por questões que considerem o contexto profissional (prova contextualizada),
correspondente a até 60% da nota da unidade. A avaliação terá como base os objetivos
de aprendizagem, evidenciando o desenvolvimento das competências pelos alunos.
A avaliação, em cada unidade da disciplina, é dividida em duas etapas: desempenho e
participação do aluno em atividades através da medida de eficiência. A avaliação se
concentra principalmente na verificação da elaboração e compreensão das metodologias
aplicadas ao Design. Para estas atividades serão utilizados os seguintes critérios:
organização do conteúdo, apresentação gráfica, conteúdo abordado na disciplina e
apresentação de seminários.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMPRAR BROWN, Tim. Design Thinking: Uma metodologia poderosa para
decretar o fim das velhas idéias. Campus Elsevier, 2010.
COMPRAR COUTO, Rita M. de Souza et al. Formas do Design: Por Uma
Metodologia Interdisciplinar. 2ª Edição. Rio Books, 2014
MEGGS, Phillp. História do Design Gráfico. 1 Ed.,São Paulo: Cosac & Naify, 2009.

8. BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para o desenvolvimento de novos
produtos. São Paulo: Edgard Blucher, 1998.
COELHO, Luiz Antonio L. (organizador). Design método. Rio de Janeiro: Editora
PUC-Rio e Novas Idéias. 2006.
FUENTES, Rodolfo. A prática do design gráfico: uma metodologia criativa. São
Paulo: Rosari, 2006.
HESKETT, John. Design. São Paulo: Ática, 2008.
SAMARA, Timothy. Evolução do Design: da teoria à prática. Bookmam, 2010.
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PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
1. EMENTA
Introdução à Semiótica. Principais vertentes semióticas e seus autores. Principais
conceitos em semiótica. Teoria geral dos signos: o signo peirciano e as tricotomias.
Semiótica Aplicada ao Design. Análise das funções da comunicação do produto imagem
e objeto. Níveis e componentes da relação triádica do signo e a dinâmica do processo
sígnico. A semiótica a imagem: qualidades, índices e semiologia. Análise da imagem e
sua estrutura formal a partir da visão de Barthes e Joly

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL

Possibilitar ao aluno as noções básicas da semiologia e da semiótica aplicada ao design
gráfico e outras áreas do conhecimento de modo a perceber a importância das teorias
semióticas para a dimensão semântica, pragmática e sintática do produto.

2.2 ESPECÍFICOS
UNIDADE I
Explorar o conceito da semiótica e os seus vários ramos aplicados ao design gráfico
Apresentar o pensamento semiótico de Charles S. Peirce no que tange as categorias
fenomenológicas e as divisões triádicas do signo
Perceber o produto como suporte de signos analisando a sua dimensão semântica,
pragmática e sintática

UNIDADE II
Proporcionar ao aluno as noções básicas da semiologia e da semiótica para evidenciar o
diálogo entre o design e outras áreas do conhecimento;
Entender a crítica da imagem no contexto da comunicação por meio da visão de Roland
Barthes e Martine Joly
Possibilitar ao aluno os conhecimentos suficientes para a análise crítica por meio da
interpretação de produtos e produção da imagem a partir dos conceitos abordados pela
teoria da percepção e semiótica;

3. COMPETÊNCIAS
Compreender a teoria Semiótica e sua importância para o design gráfico;
Identificar, analisar e criticar o contexto em que se insere o produto e os vários
significados produzidos para compreender estratégias básicas da semiótica aplicada ao
produto como suporte de signos;
Identificar os principais conceitos da semiótica, aplicando-os na análise de imagens e
textos provenientes de diversos suportes midiáticos avaliando sua produção simbólica,
em contextos informativos, comunicacionais e estéticos

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução aos Estudos Semióticos
O conceito de semiótica e seus ramos de atuação
Histórico do desenvolvimento da obra de C. S. Peirce
As categorias fenomenológicas: primeiridade, secundidade e terceiridade
O signo: definição e conceituação
A tríade semiótica de Pierce: o interpretante, o signo e o objeto
As subdivisões do signo e o estudo do objeto: índice, símbolo e Ícone
Níveis do interpretante: rema, discente e argumento
A abordagem semiótica no design: a aplicação da teoria do signo e as leituras de
produtos;
Dimensões do produto, semântica, pragmática e sintática do produto
Semiótica da Marca: Os efeitos comunicativos da marca e a marca como signo
Produção de projeto visando à explicitação dos conceitos

UNIDADE II - A imagem: qualidades, índices e semiologia

A percepção visual e os sentidos: a imagem: qualidades, índices e semiologia
A gramática visual segundo Roland Barthes: a crítica da imagem no contexto da
comunicação
O método analítico de Roland Barthes: denotação e conotação da imagem e a mensagem
linguística, icônica codificada e icônica não codificada
O método analítico de Martine Joly: a mensagem plástica e os signos icônicos
Semiótica Aplicada: A semiótica da Embalagem e suas características qualitativas,
indiciais e simbólicas
Técnicas visuais aplicadas: produção de projeto visando à explicitação dos conceitos
.
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia a ser utilizada deverá contribuir para que o aluno tenha domínio de
conteúdos teóricos e atividades práticas, ou seja, buscando a relação teoria-prática para
que no seu processo de formação acadêmica e profissional possa conduzir ao processo de
construção do conhecimento. Portanto, as atividades didático/pedagógicas serão
desenvolvidas através de aulas expositivas, seguidas de debates: questionamento,
contextualização e reflexão a partir da bibliografia indicada (livros e artigos) e do
conteúdo ministrado.
Exibição de peças gráficas, campanhas e filmes sobre alguns assuntos do conteúdo
programático com elaboração de leitura da dimensão de produtos e o seu contexto
semiótico, bem como, a análise das imagens para produção e reconstrução da
comunicação visual do produto - imagem /objeto, exposição didática dos trabalhos
produzidos nos exercícios práticos, acompanhados de leitura e crítica.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação visa submeter o aluno a realização de uma prova escrita e
individual

composta

por

questões

que

considerem

o

contexto

profissional,

correspondente a até 60% da nota da unidade, de caráter discursivo e contextualizado;
além disso será realizada a Medida de Eficiência (ME) que correspondente a até 40% da
nota da unidade e será utilizada como estratégia de avaliação na disciplina e seminários

avaliativos. Serão realizados trabalhos para a avaliação como: produções visuais a partir
das técnicas e dos recursos bibliográficos, na crítica e na reconstrução; pesquisas e
análises de imagem, construção de produtos comunicativos aplicando a teoria semiótica
levando-se em consideração apresentação e produção escrita e visual; além disso, no
decorrer do curso serão realizados debates, questionamentos para a verificação da
aprendizagem, considerando as habilidades e competências dos alunos.
A avaliação contempla os seguintes critérios: domínio temático e articulação crítica de
ideias, organização discursiva - todos os elementos exigidos devem ser argumentados
através da coesão e coerência afirmativa, comprometimento com a pesquisa bibliográfica
para que o aluno contextualize o processo analítico e constate a participação nas
atividades práticas e discursivas.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NIEMEYER, Lucy. Elementos de semiótica aplicados ao design. 2ed, Rio de Janeiro:
2AB, 2007. Clássico)
PEIRCE, Charles. Semiótica. 4ª Ed, São Paulo: Editora Perspectiva, 2008.
BARTHES, Roland. Obvio e o Obtuso, O. São Paulo: Ed. 70, 1982. (clássico)

8. BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1984. 185 p( clássico)
SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São
Paulo: Iluminuras, 2010.
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem.

14º Ed, Campinas: Editora

Papirus, 2012. 152 p.(clássico).
PEREZ, Clotilde. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, c2004. 174 p.
SANTAELLA, Lúcia. Semiótica aplicada. São Paulo: Thomson/Cengage Learing, 2007
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1. EMENTA
Software de edição de imagem – Adobe Photoshop. Formatos digitais de imagem.
Modos de cores. Profundidade de bits. Ajustes da imagem: contraste, brilho e saturação.
Canais de cor. Camadas. Máscaras. Fusões. Recortes. Filtros e efeitos. Tamanho e
resolução das imagens digitais. Digitalização de imagens. Imagens para impressão e
imagens para telas.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1. Geral
Conhecer os recursos de software de tratamento de imagens. Aplicar os recursos de
software na produção e edição de imagens digitais com qualidade técnica e estética.

2.2. Específicos
> Unidade I
• Conhecer os elementos da computação gráfica (Imagem Bitmap)
• Entender as aplicações da Computação Gráfica direcionada ao Design Gráfico;
• Relacionar Software, Ferramentas e Recursos. (Adobe Photoshop)
• Associar Criação, Edição, Manipulação de imagens bitmap. (Adobe Photoshop)
• Executar exercícios para desenvolvimento de projeto Gráfico com edição e
manipulação de imagens bitmap.

> Unidade II
• Analisar e trabalhar com fotografia (relação com temas)
• Compreender o processo de configuração e criação de layouts para peças simples.

• Analisar mídia impressa (formatos, resolução de imagens e aplicação) e Mídia
Digital (formatos, resolução de imagens e aplicação)
• Executar composição de imagens e fotomontagem;
• Discutir a utilização da fotografia no design gráfico, aguçando o interesse pela
fotografia como veículo de comunicação
• Executar exercícios para desenvolvimento de projeto Gráfico com diagramação de
informativos (GRID): peças digitais, impressas e composição de Mídias on-line e
off-line. • Associar Prática, verificação dos resultados, manipulação e concepção de
peças/mídias

3. COMPETÊNCIAS

• Utilizar de forma eficiente os conceitos e a tecnologia no universo da
representação gráfica.
• Manusear as ferramentas de software gráfico para criação, edição e manipulação
de bitmaps;
• Dominar técnicas para criar, orientar e julgar materiais de comunicação pertinentes
a suas atividades;
• Conhecer técnicas para elaboração de imagens bitmaps adequados à edição,
geração e manipulação de peças gráficas;
• Executar e orientar o trabalho de criação e produção de mídias para veículos
impressos e digitais;

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: Noções e práticas básicas de tecnologias digitais aplicadas ao
tratamento e edição de imagens digitais estáticas bitmap.

1. Introdução: Composição, edição e manipulação de imagens.
1.1. O que é computação gráfica (os ramos). Plataformas PC e MAC – diferenças
Básicas
1.2 Produção gráfica (rough, lay-out, arte final, impressão).
1.3 Tratamento de imagem (bitmap, dpi, ppi, rgb, cmyk, grayscale, formatos)

1.4 Imagens para impressão e imagens para web (menção).

2. Camadas | Layers
2.1 Conceito de camadas, Criando uma nova camada, Movimentando camadas
2.2 Modos de mesclagem entre camadas.
2.3 Níveis de opacidade.
2.4 Mesclagem de camadas.
2.5 Histórico de Ações.
2.6 Desenvolvimento de projetos.

3. Cores e Resolução
3.1 Propriedades da imagem: formatos, tamanho, ppi, navegação (zoom), pincéis, cor,
degrade, texturas, brilho, contraste, réguas, linhas guia, etc.
3.2 Visão geral do software de tratamento de imagem.
3.3 Edição da imagem: redimensionamento, rotação, flip, inclinação etc.
3.4 Camadas e ferramentas de seleção.
3.5 Desenvolvimento de projetos.

UNIDADE II: DA PRODUÇÃO DE FOTOS AO DESENVOLVIMENTO DE
PEÇAS GRÁFICAS – DIREÇÃO DE ARTE

4. Tratamento de Imagens:
4.1 Retoque de fotos, interferências gráficas, filtros e lentes para correção de fotos.
4.2 Correções e retoques (brilho, contraste, cores).
4.3 Níveis de cores, Curvas tonais, Brilho e contraste.
4.4 Equilíbrio e saturação de cores, Variações de matiz.
4.5 Retoque em pele (básico) – Carimbo e band-aid (Spot Healing)
4.6 Desenvolvimento de projetos.

5. Texto e vetores:
5.1 Formatação de Caixas de Texto, distorção e efeitos, Formas de vetores.
5.2 Preenchimento de cores (pintura).
5.3 Desenvolvimento de projetos.

6. Ferramentas de Seleção:
6.1 Lassos de seleção, máscara rápida, canais, demarcadores e recorte, preenchimento,
limpeza de fundo, fusão de imagens.
6.2 Fotomontagem com manipulação de elementos, retoques.
6.4 Ações e automatização das mesmas para imagens em grande escala.
6.5 Desenvolvimento de projetos – mídias.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A disciplina tem caráter investigativo, com maior ênfase na parte prática. Curtas aulas
expositivas para apresentação dos conceitos e princípios propostos. Em sequência,
proposição de exercícios práticos para a compreensão e fixação do conteúdo e das
técnicas apresentadas em cada fase do programa a ser cumprido. Desenvolvimento de
peças gráficas de acordo com as demandas do mercado de trabalho.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Durante a disciplina ocorrem explanações sobre exemplos práticos de projetos gráficos
e aplicação de exercícios para a verificação da aprendizagem, considerando as
habilidades e competências. Durante cada unidade, o aluno é avaliado por meio de sua
participação nas atividades e no desenvolvimento de trabalhos, como criação, edição e
manipulação de imagens bitmap para aplicação em mídias impressas e digitais.
A avaliação será processual e contínua durante toda a unidade privilegiando a
participação do aluno, por meio de atividades práticas supervisionadas, proposta na
disciplina, que poderão ser computadas como medida de eficiência (ME),
correspondente a 40% da nota da unidade. Acrescentando a este processo, o aluno será
submetido a uma atividade prática correspondente a 60% da nota da unidade (edição e
manipulação de imagem bitmap, aplicação da imagem bitmap para gerar peças
gráficas).

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, William Pereira. Adobe Illustrator CS5: Descobrindo e Conquistando. São
Paulo: Érica, 2010
CESAR, Newton. Os primeiros Segredos da Direção de Arte. Brasília: SENAC, 2009
EVENING, Martin. Adobe photoshop CS5 para fotógrafos. Ed. Elsevier, 2010.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Jairo de Araújo, 1934 -. Fotografia: aspectos da evolução em Sergipe.
Aracaju, SE: J. Andrade, 1989. 52 p.
JUNIOR, Gamba. Computação gráfica para designers: Dialogando com as caixinhas
de diálogo. São Paulo, 2AB Editora, 2009
MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração. Rio de Janeiro, SENAC, 2009
MENEGOTTO, José Luiz e ARAUJO, Tereza Cristina Malveira de. O desenho digital.
Rio de Janeiro, Interciência, 2009.
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1. EMENTA
Conceitos iniciais relacionados à área da ilustração conceitual. Conhecimento do
Rendering como recurso de expressão gráfica e a utilização de técnicas de representação
e instrumentos específicos. Os sistemas de produção do desenho digital e sua relação
com o Design Gráfico. Interação entre a ilustração tradicional e o Rendering Digital.
Utilização de volumetria, textura e cores para a determinação de Rendering de projetos
de design gráfico.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL

Estimular a percepção visual do aluno na construção de projetos de marcas, pôsteres e
produtos com a aplicação do Rendering Digital.

2.2 ESPECÍFICOS

UNIDADE I
Compreender a importância da Ilustração conceitual;
Domínio dos instrumentos e técnicas necessárias ao Rendering Digital;
Compreender os princípios básicos da fotografia;
Controle e utilização de programas para criação e modelagem de Rendering.

UNIDADE II
Conhecer os diferentes suportes e contextos para uso do Rendering;

Identificar as diferenças entre o Rendering manual e o digital;
Associar as conexões entre Arte, Fotografia, Cores, Iluminação e Design nos projetos;
Conhecer as tecnologias e tendências favoráveis para o Rendering Digital.

3. COMPETÊNCIAS
Capacidade do olhar, da apreciação, da análise e da argumentação crítica;
Desenvolvimento do controle do Rendering Digital como sistemática de auxílio na
concepção de projetos gráficos.
Raciocínio espacial e tri-dimensional através da projetação das formas;
Conhecimentos sobre linguagem visual, Fotografia e Iluminação e o seu uso de forma
criativa.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - Origens
9. Historico da Ilustração conceitual;
10. Referências visuais;
11. Renderng – Pricípios básicos;
12. Instrumentos e técnicas necessárias ao Rendering Digital;
13. Princípios básicos da fotografia;
14. Introdução à teoria das cores;
15. Programas para criação e modelagem de Rendering.

UNIDADE II - Continuidade
16. Suportes e contextos para uso do Rendering;
17. Distinções entre o Rendering manual e o digital;
18. Conexões entre Arte, Fotografia, Cores, Iluminação e Design nos projetos;
19. Tecnologias e tendências favoráveis para o Rendering Digital.
20. Movimentos e tendências contemporâneas do Design Gráfico no Brasil.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos,
debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas. A
utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição contínua de visitas técnicas,

fichamentos e exposições imagéticas em slides e filmes que possam ser relacionados às
temáticas do programa de aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e
favorecendo trabalhos em grupo com pesquisas e relatórios. Os recursos didáticos e
tecnológicos para tais fins compreendem: lousa, retroprojetor, computador e outros,
conforme as necessidades. A interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e
práticas de forma a propor uma visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade
profissional e social do estudante.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para se construir um estudo histórico faz-se necessário uma abordagem crítica frente aos
movimentos e sociedade, desta forma, a avaliação será contextualizada processual e
contínua durante toda a unidade privilegiando a participação do aluno, por meio de
atividades práticas supervisionadas, proposta na disciplina, que poderão ser computadas
como Medida de Eficiência (ME), correspondente a até 40% da nota da unidade.
Acrescentando a este processo, o aluno será submetido a uma prova escrita e individual
composta por questões que considerem o contexto profissional (prova contextualizada),
correspondente a até 60% da nota da unidade. A avaliação terá como base os objetivos
de aprendizagem, evidenciando o desenvolvimento das competências pelos alunos.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para
arquitetos, paisagistas e designers de interiores. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
MARTÍN ROIG, Gabriel. Fundamentos do desenho artístico: aula de desenho. São
Paulo: Martins Fontes, 2009.
STAUB, Ericson; Castilho, Marcelo. Abc do Rendering. Curitiba: Infólio. 2004

8. BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALLAWELL, Philip. A mão livre: Linguagem e as técnicas do desenho. São Paulo:
Melhoramentos, 2006.
JUNIOR, Gamba. Computação gráfica para designers: Dialogando com as caixinhas
de diálogo. São Paulo, 2AB Editora, 2009.
LEITE, Miriam L Moreira; FELDMAN-BIANCO, Bela. Desafios da imagem:
fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. São Paulo: Papirus, 2004.
MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração. Rio de Janeiro, SENAC, 2009.
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1. EMENTA
Bases biomecânicas, fisiológicas e antropométricas; medidas do corpo como parâmetros
para projeto de produto. Fatores ambientais que influenciam o trabalho e o conforto.
Critérios de adaptação do ambiente para eficiência e segurança do ser humano. Fatores
humanos que interferem no desempenho do trabalho. Organização do trabalho.
Informações visuais, caracteres, diagramas e percepção da informação visual.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL
Compreender as interações entre o ser humano e os elementos do sistema de trabalho.

2.2 ESPECÍFICOS
UNIDADE I
Apresentar os elementos, métodos, técnicas e importância da ergonomia antropométrica
aplicada no desenvolvimento de produtos.

UNIDADE II
Aplicar os conhecimentos da ergonomia visual enquanto solução de interface nos
relacionamentos usuário/ambiente (projeto de sinalização urbana), usuário/produto
(projeto de dispositivos de informação visual) e projetos gráficos (projeto editorial).

3. COMPETÊNCIAS


Análise e concepção de produtos tendo como base informações biomecânicas,
fisiológicas e antropométricas do ser humano;



Análise e concepção de projetos de wayfinding;



Análise e concepção de projetos para a mídia digital;



Análise e concepção de projetos para projetos gráficos;



Compreender a importância da ergonomia no desenvolvimento de projetos de design.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Ergonomia antropométrica
4. Demonstrar o nascimento e evolução da ergonomia.
5. Definir antropometria e a sua importância para o design de produtos.
6. Apresentar métodos e técnicas em ergonomia antropométrica
7. Apresentar os procedimentos de medição antropométrica e aplicação em projetos.
8. Análise de produtos tendo como base a ergonomia antropométrica.

UNIDADE II - Ergonomia visual
6. Definir ergonomia visual e a sua importância para o desenvolvimento de interfaces
visuais.
7. Apresentar métodos e técnicas em ergonomia visual.
8. Apresentar os aspectos fisiológicos da interface visual, considerando o processo de
aprendizado, memória e processamento de informações.
9. Conduzir e planejar a avaliação de projeto de interface visual.
10. Desenvolvimento de projetos de interface visual.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos,
debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas. A
utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição contínua de visitas técnicas,
fichamentos e exposições imagéticas em slides e filmes que possam ser relacionados às
temáticas do programa de aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e

favorecendo trabalhos em grupo com pesquisas e relatórios. Os recursos didáticos e
tecnológicos para tais fins compreendem: lousa, retroprojetor, computador e outros,
conforme as necessidades. A interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e
práticas de forma a propor uma visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade
profissional e social do estudante.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina acontece em dois momentos. Num primeiro momento o aluno é
avaliado continuamente, privilegiando a sua participação por meio de atividades teóricas
e/ou práticas supervisionadas, sendo estas computadas como medida de eficiência, e
corresponde a 40% da nota de cada unidade. No segundo momento, a avaliação
corresponde a análise e/ou concepção de projetos de design, obedecendo os objetivos da
disciplina em cada unidade e tem uma pontuação total de 60% da nota da unidade.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CORRÊA, V. M.; BOLETTI, R. R. Ergonomia: fundamentos e aplicações. Porto
Alegre: Bookman, 2015.
CYBIS, Walter. Ergonomia e Usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações.
São Paulo: Novatec Editora, 2015.
DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blucher, 2012.
LIDA, I. Ergonomia Projeto e Produção. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blucher Ltda., 2016.
ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de interação: além da interação
humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

8. BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABRAHÃO, J.; SZNELWAR, L. I.; SILVINO, A.; SARMET, M. PINHO, D.
Introdução à ergonomia: da prática à teoria. São Paulo: Edgard Blucher Ltda., 2009.
FALZON, Pierre. Ergonomia. São Paulo: Edgard Blucher Ltda., 2007.
FILHO, J. G. Ergonomia do Objeto. 2ª ed. São Paulo: Escrituras, 2010.
GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
MONT’ALVÃO, Cláudia. Design de Advertência para Embalagens. Rio de Janeiro:
2AB, 2002.

MORAES, Anamaria. Avisos, Advertências e Projeto de Sinalização: Ergodesign
Informacional. Rio de Janeiro: iUsEr. 2002.
MORAES, Anamaria; MONTALVÃO, Claudia. Ergonomia: conceitos e aplicações.
Rio de janeiro: 2AB, 2010.
VIDAL, M.C. e CARVALHO, P.V. Ergonomia cognitiva: raciocínio e decisão no
trabalho. Rio de Janeiro: EVC, 2008.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Tipografia

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO
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HORÁRIA

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

2º

40

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
1. EMENTA
A escrita investigada desde a manifestação dos primeiros sinais gráficos realizados na
pré-história à produção tipográfica em meio digital. Formação e desenvolvimento do
alfabeto latino. Origens e estruturação da cultura tipográfica na Europa e sua expansão
nas Américas, em especial, no Brasil. Estabelecimento das afinidades entre caligrafia e
tipografia. Iniciação ao estudo da classificação tipográfica.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1. Geral
Dotar o aluno de subsídios teóricos e práticos necessários ao desenvolvimento da
linguagem tipográfica.

2.2. Específicos
UNIDADE I
Compreender a formação do alfabeto latino;
Compreender o estabelecimento da cultura tipográfica na Europa e América.

UNIDADE II
Compreender as relações entre caligrafia e tipografia;
Analisar as letras com base nas classificações tipográficas.
Fornecer embasamento teórico para decisões em projetos de design.

3. COMPETÊNCIAS
Capacidade de apreciar, analisar e argumentar sobre as formas das letras;
Desenvolvimento da linguagem tipográfica;

Capacidade de diferenciar os vários estilos tipográficos presentes na produção
contemporânea de design gráfico.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: As formas escriturais pré-tipográficas
01. Sistemas de escrita;
02. Antecedentes, formação e desenvolvimento do alfabeto latino;
03. As formas escriturais do Império Romano;
04. As formas escriturais da Idade Média;
05. As formas escriturais da Renascença;
06. Mecanização da escrita na Europa;
07. Oficina de caligrafia.
UNIDADE II: A cultura tipográfica
08. Evolução da tipografia na Europa e nas Américas;
09. Origens e evolução da tipografia moderna;
10. Origens e evolução da tipografia pós-moderna;
11. Tipografia no Brasil;
12. Tipografia experimental e vernacular;
13. Modelos de classificação tipográfica;
14. Oficina de caligrafia.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas expositivas com apoio de equipamento audiovisual. Aulas participativas
com base na construção coletiva do conhecimento. Desenvolvimento de exercícios
individuais e em grupo. Pesquisa bibliográfica.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Prova elaborada com questões objetivas e teóricas de caráter dissertativo. Apresentação
de seminários e exercícios produzidos em sala.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOMENY, Maria Helena Werneck. Os manuais de desenho da escrita. São Paulo,
SP: Ateliê Editorial, 2010.

BUSIC-SNYDER, Cynthia; Clair, Kate. Manual de Tipografia: a história, a técnica e
a arte. 2ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
CUNHA LIMA, Guilherme. O Gráfico Amador: As origens da moderna tipografia
brasileira. Rio de Janeiro : Verso Brasil editora, 2014. (ADIQUIRIR)

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico. São Paulo: Cosac Naify,
2004. (Clássico)
FARIAS, Priscila. Tipografia digital: o impacto das novas tecnologias. Rio de
Janeiro: 2AB, 2001.
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. São Paulo:
Livraria Martins Fontes, 2007.
HEITLINGER, Paulo. Alfabetos. Lisboa: Dinalivro, 2010. (ADIQUIRIR)
_______________. Tipograﬁa: origens, formas e uso das letras. Lisboa: Dinalivro,
2006.
LUPTON, Ellen. Pensar com tipos. 3. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

3º PERÍODO

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Laboratório de criação
Tridimensional
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110876

02

3º

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
40

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Laboratório de criação por meio de experimentação gráfica tridimensional. Pesquisa
para ampliação de repertório e desenvolvimento de projetos gráficos envolvendo três
dimensões.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Geral
Desenvolver a linguagem gráfica tridimensional.

Específicos
UNIDADE I
- Ampliar o repertório de referências visuais tridimensionais;
- Experimentar diversas técnicas visuais em três dimensões.

UNIDADE II
- Desenvolver o estilo visual;
- Criar projetos gráficos interdisciplinares.

COMPETÊNCIAS
Capacidade do olhar, da apreciação, da análise e da argumentação crítica;
Dominar a construção da linguagem visual;
Analisar critérios que regem a composição gráfica;
Diferenciar os vários estilos visuais presentes na produção contemporânea de design
gráfico;

Aplicar critérios que regem a harmonia cromática;
Utilizar informações conforme a psicodinâmica da cor;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: Ampliação de repertório
1. Pesquisa e análise de referências visuais;
2. Desenvolvimento de técnicas visuais;
3. Linguagem gráfica contemporânea.
4. Aplicação de técnicas de composição gráfica;
5. Aplicação da teoria Gestalt;

UNIDADE II: Desenvolvimento de projetos
6. Aplicação de técnicas de harmonia cromática;
7. Aplicação de estudos da psicodinâmica das cores;
8. Anatomia da mensagem visual;
9. Técnicas de comunicação visual.
10. Linguagem gráfica contemporânea.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Atividades

teórico-práticos

para

o

desenvolvimento

da

aprendizagem.

Desenvolvimento de atividades de pesquisa de referências visuais. Seleção de textos
para leitura, reflexão e debate. Desenvolvimento de trabalhos em equipe com pesquisa
bibliográfica e apresentação dos resultados em forma de seminário. Desenvolvimento
de atividades interdisciplinares.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação individual por meio da observação do desenvolvimento das competências do
aluno nas atividades práticas e nos debates promovidos em sala de aula. Avaliação em
grupo a partir do desenvolvimento de projetos de baixa e média complexidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBERS, Josef. A interação da cor. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BERGSTRÖM, Bo. Fundamentos da comunicação visual. São Paulo, SP: Rosari,
2009.
LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São Paulo:
Cosac Naify, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 1. ed. São Paulo: Martins fontes,
2007.
ELAM, Kimberly. Geometria do design: estudos sobre proporção e composição. São
Paulo: Cosac Naify, 2010.
RUBIM, Renata. Desenhando a superfície. São Paulo: Rosari, [2005].
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2010.

Área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
DISCIPLINA: Computação Gráfica
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO
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PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
EMENTA
Desenho e Ilustração Digital. Manipulação de Vetor em mídia digital. Utilização de
softwares para a elaboração e edição de imagens vetoriais. Aplicação correta das cores e
seus modos em projetos gráficos visuais, Diferenças entre formato vetorial e formato de
bitmap (mapa de bits).

OBJETIVOS
Geral
Contribuir para o desenvolvimento diante da produção vetorial através do trabalho
adequado com formatos distintos, aplicação de cores e manipulação vetorial
promovendo a elaboração de imagens e peças gráficas.
Especifico
Unidade I
 Manusear o software gráfico (Illustrator e/ou Corel Draw)


Configurar as pranchetas de acordo com a formatação da peça gráfica/mídia



Realizar a leitura da quantidade de luz da imagem



Compor a peça gráfica segundo a necessidade



Discutir a utilização da computação gráfica no design gráfico, aguçando o
interesse por projetos vetoriais como veículo de comunicação (etapa 1: formas
simples, assinaturas visuais, peças gráficas simples)

Unidade II



Apresentar os principais elementos tipográficos para compor peças vetoriais
possibilitando o conhecimento do processo de construção da mensagem visual
aplicada ao design.



Discutir a leitura visual tipográfica criando relações com as demandas de cores
nas peças gráficas



Desenvolver peças gráficas complexas atendendo a demanda do parque
gráfico.



Desenvolver peças gráficas/mídias em consonância com a linguagem visual do
tema, apresentando a construção de argumentos de estimulação da relação
tipografia X imagem X cores.

COMPETÊNCIAS
 Aplicar técnicas e estilos para a elaboração de ilustrações.
 Entender a elaboração de imagens vetoriais adequadas à geração de peças gráficas.
 Utilizar de forma prática o software gráfico,
 Entender a utilização das cores e forma adequada conforme seus modos e aplicações
 Utilizar de forma eficiente dos conceitos e a tecnologia no universo da representação
gráfica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: AMBIENTE GRÁFICO E CRIAÇÃO DE FORMAS E TRABALHO
COM CORES
1. Desenho e Ilustração - Breve histórico.
1.1 Criatividade e inovação
2. A cor e sua aplicação
2.1 A cor luz (RGB)
2.2 A cor pigmento (CMYK)
2.3 Modos de cores (Pantone, Lab...)
2.4 A cor e sua aplicação em projetos gráficos
3. Introdução à computação gráfica.
4. O desenho e a conversão digital
5. Diferença entre Vetor e Bitmap.

6. Software vetorial
6.1 – Recursos de desenho, Ferramentas, Métodos e Técnicas

UNIDADE II: CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS
1. Vetorização de Imagens Bitmap.
2. Arquivos Digitais - Formatos e Aplicações.
3. Recursos Avançados de desenho
4. Desenvolvimento de Projeto Gráfico: Trabalho de Marca e Composição em Cartão de
Visita, Composição de Capa de Revista e Histórias em Quadrinhos...
5. Fechamento de arquivo. Características, Ferramentas e Técnicas
6. Desenvolvimento de Projeto Gráfico 2: Trabalho de Fotografia, Símbolos e
Composição em Banner Gigante.

METODOLOGIA DO ENSINO
União da prática com a teoria em constante exercício envolvendo projetos gráficos. O
objetivo é desenvolver o domínio das funções do formato vetorial e trabalho com as
cores para a programação visual de forma adequada, sempre com aulas práticas em
Laboratório de Informática. Práticas extensionistas serão estimuladas para o exercício da
interdisciplinaridade do período.

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO
A avaliação, em cada unidade da disciplina, é dividida em duas etapas: desempenho do
aluno ou medida de eficiência (com acompanhamento de sua participação em sala e
resolução dos exercícios propostos) e prova prática (onde os alunos podem criar e
manipular imagens vetoriais para projetos gráficos).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: manipulação, conversão e
fechamento de arquivos. 2. reimpr. Rio de Janeiro: Senac, 2009.
BARROS, Lilian Ried Miller; BAUHAUS. A cor no processo criativo: um estudo
sobre a Bauhaus e a teoria de Goethe. 3ª ed. São Paulo: SENAC, 2009.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Impressão e acabamento: v. ação de produzir um
material impresso, v. completar a criação ou decoração do material impresso. Porto
Alegre: Bookman, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FRASER, Tom. O guia completo da cor. São Paulo: SENAC, 2007.
MENEGOTTO, José Luís. O desenho digital: técnica & arte. Rio de Janeiro:
Interciência, 2000.
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia
didática. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
TANAKA, Edson. Adobe Illustrator CS. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
WHITE, Jan V. Edição e design: para designers, diretores de arte e editores: o guia
clássico para ganhar leitores. São Paulo: JSN, 2006.
ANDRADE, Maria Angela Serafim de. CORELDRAW X4. São Paulo: SENAC, 2008.

ACERVO VIRTUAL
BROUDY, David; MCALLISTER, Robin B. Adobe Indesign 2: documentos
eletrônicos avançados
ALVES, Marcia Nogueira; FONTOURA, Mara; ANTONIUTTI, Cleide Luciane. Mídia
e Produção Audiovisual: uma introdução.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Sistema de Identidade Visual
CARGA
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110850

03

3º

HORÁRIA
60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Aprofundamento das questões relacionadas ao projeto de comunicação visual: a
construção do objeto da informação através de elementos da linguagem verbal e não
verbal. História da identidade visual e seus elementos. O processo de percepção de uma
comunicação visual. Desenvolvimento de metodologia projetual e instrumentação
teórica e prática para a análise semântica, sintática e pragmática em projetos de
comunicação visual. Desenvolvimento de um projeto de sistema de comunicação visual
em função de uma realidade social do setor público ou privado.

OBJETIVO
Geral
Desenvolver a capacidade de executar projetos de comunicação visual, bem como de
identificar problemas e oportunidades de projetos de comunicação visual ressaltando a
sua importância na comunicação e identificação das empresas e seus produtos.

Especifico
UNIDADE I
- Entender a história da identidade visual e sua relação com os projetos de design;
- Conhecer os elementos da comunicação visual;
- Compreender e utilizar a metodologia para desenvolvimento de identidades visuais;

UNIDADE II
- Desenvolver aplicações de briefing junto aos diversos tipos de clientes;
- Dominar técnicas para o desenvolvimento de processos criativos para composição de
identidades visuais;

- Elaborar as especificações técnicas para identidades visuais;

COMPETÊNCIAS
 Dominar os conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que possibilitem a
execução prática de um projeto de comunicação visual.
 Analisar diagnósticos necessários à conceituação de projetos.
 Elaborar projetos de comunicação visual, ressaltando a sua importância na
comunicação e identificação das empresas e seus produtos.
 Compreender a linguagem visual como meio de expressão, comunicação e
informação.

Conteúdo Programático
UNIDADE

I:

HISTÓRIA,

CONCEITUAÇÃO

E

ELEMENTOS

DA

IDENTIDADE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

História da identidade visual.
Ícone, índice e símbolo.
Elementos básicos da comunicação visual.
Comunicação no processo de desenho, percepção visual.
Definição de marca e sua classificação.
Elementos que compõem uma marca.
Os erros mais comuns no desenvolvimento de uma identidade visual.
Metodologia do projeto.

UNIDADE II: METODOLOGIA E TÉCNICAS DE CONCEPÇÃO DE
PROJETOS.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.

Briefing.
Organização e planejamento da identidade visual.
Estudo e pesquisa conceitual da identidade visual.
Análise de similares.
Especificações para a construção da identidade.
Memorial descritivo.
Organização e confecção do manual de identidade.
Seminário.

METODOLOGIA DE ENSINO:
As aulas serão estruturadas a partir das exposições teóricas sobre os conteúdos inerentes
ao projeto de comunicação visual. Análise de cases, apresentação de vídeos sobre o

tema e utilização de laboratórios para a construção do projeto. A disciplina está
desenvolvida de forma investigativa após determinação da temática, onde os estudantes
realizarão pesquisas sobre o produto a ser desenvolvido para após executarem a
projetação. Com o início do desenvolvimento projetual as aulas serão configuradas em
forma de ateliês, com acompanhamento individual dos trabalhos pelo professor em
encontros semanais, onde haverá orientação para a realização do projeto. Após o
desenvolvimento do projeto os alunos deverão apresentar em forma de seminário os
resultados obtidos e expor através de material gráfico as etapas de desenvolvimento que
os fizeram chegar ao resultado, para que possam ser utilizados em exposição. Os
recursos didáticos e tecnológicos a serem utilizados compreendem: lousa, computador,
projetor multimídia, vídeo, máquina fotográfica e outros, conforme as necessidades.
Práticas extensionistas serão estimuladas para o exercício da interdisciplinaridade do
período.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Aplicação de exercícios em formato estabelecido pelo professor o qual terá uma
pontuação dada sobre o resultado do trabalho realizado em grupo, independente da
participação individual de cada aluno integrante. Outro instrumento a ser utilizado será
o scketch book, principal instrumento de avaliação individual do aluno. Cada exercício
proposto deverá ser efetuado individualmente pelo aluno no scketch book e
posteriormente levado para discussão e realização em grupo. Serão utilizados como
critérios da avaliação, a limpeza, a organização do conteúdo, a representação gráfica
(linguagem visual), a argumentação e fundamentação (utilização de conteúdo de outras
disciplinas do curso) e a apresentação oral em sala de aula.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERGSTROM, Bo. Fundamentos da comunicação visual. São Paulo: Rosari, 2009.
WHEELER, Alina. Desing de identidade da marca: um guia completo para a
criação, construção e manutenção de marcas fortes. 2. ed. Porto Alegre: Bookman,
2008.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de design criativo. Porto Alegre:
Bookman, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São Paulo:
Cosac Naify, 2009.
MARTINS, José. A natureza emocional da marca: construção de empresas ricas.
São Paulo: Campus, 2007.
CHAMMA, Norberto Lelé; PASTORELO, Pedro D.. Marcas & sinalização: prática
em design corporativo. São Paulo: Editora SENAC, 2007.
STRUNK, Gilberto. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso. 3. ed.
Rio de Janeiro: Rio Books, 2007.
DONDIS, Donis. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
PEÓN, Maria Luiza. Sistema de identidade visual. 3. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2003.

ACERVO VIRTUAL
PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica Visual: os percursos do olhar.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Materiais e Processos Gráficos
Artesanais
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110841

03

3º

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
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HORÁRIA
60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Iniciação e elaboração de projetos individuais de gravura abrangendo conhecimentos
teóricos e práticos das técnicas e processos gráficos artesanais. A impressão de gravuras
a partir da xilogravura, a serigrafia, monotipia imbuídas de seus aspectos históricos,
conceituais, técnicos e expressivos. Exploração da imagem através das possibilidades de
combinação e aplicação em diferentes matrizes e suportes.

OBJETIVOS
Geral
Conhecer a evolução dos processos gráficos artesanais nos seus principais processos.
Específico
UNIDADE I
Compreender e utilizar ferramentas e técnicas fundamentais dos processos artesanais.
Analisar criticamente a utilização da técnica em projetos de design.
UNIDADE II
Compreender os métodos artesanais e suas aplicações;
Desenvolver projetos envolvendo métodos artesanais de impressão.

COMPETÊNCIAS
 Discutir sobre interesse e criatividade na composição visual.
 Identificar e utilizar técnicas de produção artesanal.
 Compreender o processo criativo através de composição visual
 Elaborar elementos gráficos na composição de matrizes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: PROCESSOS GRÁFICOS ARTESANAIS
1. Introdução aos processos gráficos artesanais
2. Composição visual na gravura
3. Exercícios de composição gráfica
4. Textura, linguagem gráfica
5. Materiais para impressão
6. Processos de impressão artesanal
UNIDADE II: EXPRESSÃO GRÁFICA
1. Técnicas artesanais
2. Métodos e materiais
3. Matriz de impressão
4. Desenhos de superfície
5. Processos de produção – forma, técnica e função
6. Serigrafia
7. Xilogravura
8. Elaboração e execução de processo gráfico
9. Composição gráfica artesanal finalizada digitalmente

METODOLOGIA DO ENSINO
Aulas expositivas sobre os conteúdos e técnicas, exercícios práticos em sala de aula com
propostas temáticas; visitas técnicas a ateliês e exposições artísticas; exposição
acadêmica dos trabalhos desenvolvidos durante as unidades. Práticas extensionistas serão
estimuladas atividades de extensão para o exercício da interdisciplinaridade do período.

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

A avaliação será processual e contínua, tendo como parâmetros a verificação do interesse
do estudante em sala de aula, bem como, todos os objetivos propostos de criação, técnica
de execução e qualidade de acabamento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Layout: s. m. um arranjo de partes etc. de
acordo com um plano. Porto Alegre: Bookman, 2009.
COLARO, Antônio Celso. Produção Gráfica: arte e técnica na mídia impressa. São
Paulo: Pearson, 2008.
FRASER, Tom Fraser ; BANKS, Adam. O guia completo da cor. São Paulo: SENAC,
2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FAJARDO, Elias; SUSSEKIND, Felipe; VALE, Marcio do. Gravura. 23. ed. Rio de
Janeiro: Senac, 2002.
MELO, Chico Homem de. Os Desafios do Designer & outros textos sobre Design
Gráfico. São Paulo: Edições Rosari, 2003.
RUBIM, Renata. Desenhando a Superfície. São Paulo: Rosari, 2004.
SAMARA, Timothy. Elementos do Design: guia de estilo gráfico. Porto Alegre:
Bookman, 2010.
SAMARA, Timothy. Evolução do Design: Da Teoria a Prática. Porto Alegre:
Bookman, 2010.

Acervo Virtual
COLARO, Antônio Celso. Produção Gráfica: Arte e Técnica na mídia impressa. São
Paulo: Pearson.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Projeto Tipográfico
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110833

03

3º

HORÁRIA
60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1. EMENTA
Estudos técnicos, formais e funcionais, do fazer tipográfico contextualizados na
história e na teoria do design; Descrição e análise de métodos de projeto tipográfico;
Desenvolvimento de projeto tipográfico.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1. Geral
Dotar o aluno e a aluna de subsídios técnicos necessários ao desenvolvimento de
projeto tipográfico.
2.2. Específicos
UNIDADE I
Compreender e utilizar técnicas fundamentais do desenho tipográfico.
Analisar a utilização da tipografia em projetos de design.
UNIDADE II
Compreender os métodos de projeto tipográfico;
Desenvolver projeto de design tipográfico.
3. COMPETÊNCIAS
Capacidade de apreciar, analisar e argumentar sobre as formas das letras;
Desenvolvimento do desenho tipográfico;
Capacidade de adequar métodos e técnicas a diferentes projetos de design tipográfico.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: Fundamentos do desenho tipográfico
01. O ato da leitura;
02. O uso de tipos em projetos de design;
03. Nomenclatura tipográfica;
04. Anatomia do tipo;
05. Métodos de projeto tipográfico;
06. Tecnologia digital;
07. Oficina tipográfica.
UNIDADE II: Projeto tipográfico
08. Sistema de derivação de caracteres;
09. Relações entre largura e proporção;
10. Relações entre espessura e contraste;
11. Espacejamento entre caracteres;
12. Métrica tipográfica;
13. Apresentação de software;
14. Oficina Tipográfica.
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas participativas e expositivas. Desenvolvimento exercícios práticos para fixação de
técnicas e conceitos. Realização de atividades individuais e em equipe.
Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e de referência visuais. Desenvolvimento
de projeto tipográfico.
6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Desenvolvimento e finalização de projeto tipográfico, acompanhado de relatório
técnico e aplicação da tipografia. Apresentação de seminários e exercícios produzidos
em sala. Serão considerados os seguintes critério: criatividade, originalidade, execução
e qualidade na apresentação.
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA COMPLEMENTAR

BUSIC-SNYDER, Cynthia; Clair, Kate. Manual de Tipografia: a história, a
técnica e a arte. 2ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico. São Paulo: Cosac
Naify, 2004. (Clássico).
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. São
Paulo: Livraria Martins Fontes, 2007. (Clássico).
SALTZ, Ina. Design e Tipografia: 100 fundamentos do design com tipos. 1.
ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010.
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LUPTON, Ellen. Pensar com tipos. 3. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

NIEMEYER, Lucy. Tipografia - Uma apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro:
2AB, 2010.
PEREIRA, Aldemar A. Tipos: Desenho e Utilização de Letras no Projeto
Gráfico. Rio de Janeiro: Quartet, 2004.
ROCHA, Claudio. Projeto tipográfico: análise e produção de fontes digitais.
2. ed. rev. São Paulo: Rosari, [2005].
Acervo Virtual
COLLARO, Antonio Celso. Produção Gráfica: arte e técnica da mídia impressa.
Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCILINA: Práticas de pesquisa na área de
Design
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110884

02

3º

CARGA
HORÁRIA
40

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
EMENTA
Pesquisa sobre tema vinculado à área de formação. Desenvolvimento de pesquisa
bibliográfica e/ou documental. Produção de texto acadêmico, atendendo às normas da
ABNT.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
2.1. Geral
Estimular a aquisição de habilidades básicas em pesquisa, por meio de práticas que
possibilitem ao discente participar ativamente do processo de aprendizagem,
favorecendo a construção e socialização de conhecimentos e saberes para a sua
formação profissional.

2.2. Específicos
UNIDADE I


Despertar no discente o interesse pela pesquisa;



Contribuir para a aquisição de habilidades investigativas básicas;



Incentivar práticas de estudos independentes que contribuam para o desenvolvimento
da autonomia intelectual e acadêmica;



Apresentar as fases da pesquisa científica.

UNIDADE II


Oferecer ao aluno as condições para a elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos;



Proporcionar conhecimentos teóricos e técnicos para a elaboração de um projeto de
pesquisa.

3. COMPETÊNCIAS:


Selecionar informações, utilizando métodos, instrumentos e tecnologia adequados;



Realizar uma pesquisa, considerando cada etapa;



Elaborar fichamentos, esquemas e resumos;



Confrontar opiniões e pontos de vista dos diversos especialistas de acordo com o tema
selecionado para estudo;



Respeitar os princípios éticos acerca da autoria e produção do conhecimento;



Apresentar atitudes e comportamentos necessários para o trabalho em equipe;



Produzir um projeto de pesquisa, de acordo com princípios e normas metodológicas.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I: Pesquisa Científica
 Base conceitual sobre pesquisa;
 Fases da pesquisa científica;
 Seleção e delimitação do tema;
 Características da pesquisa: quanto à natureza, quanto aos meios, quanto aos
objetivos, quanto à abordagem, quanto à obtenção de informações.

UNIDADE II: Projeto de Pesquisa


Estudo e construção do Projeto de Pesquisa;



Elementos textuais: o problema a ser abordado, a(s) hipótese(s), quando couber
(em), bem como o(s) objetivo(s) a ser (em) atingido(s) e a(s) justificativa(s),
referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os
recursos e o cronograma necessários à sua consecução.



Identificar, quando for o caso, os impactos gerados pela pesquisa: ambiental,
social, tecnológico, científico e econômico.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os
conteúdos a serem trabalhos, com orientação individual/coletiva, estudo de texto,
discussões, estudo dirigido e trabalho em equipe.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação será processual e contínua por meio da utilização de diferentes instrumentos
avaliativos, de verificação do rendimento do aluno que ficarão expressos e descritos no
Memorial de Avaliação.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. 9 ed.. São Paulo: Atlas, 2010
BOAVENTURA, E. Como ordenar as ideias. 9 ed. São Paulo: Ática, 2007.
RODRIGUES, A. J. Metodologia Científica. 2 ed. Aracaju: Unit, 2011.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência filosofia e prática da pesquisa. 1 ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2006.
GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 4. impr. São
Paulo, SP: Atlas, 2010. 184 p
MAGALHÃES, G. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e
tecnologia. São Paulo: Ática, 2005.
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 11ª edição. São Paulo: Atlas, 2009.

4º PERÍODO

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Práticas do Design Gráfico II
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO

CR

PERÍODO

CARGA
HORÁRIA

F110949

2

4º

40

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1. EMENTA
Concepção e aplicação gráfica segundo a metodologia do design. Culturas visuais e
conceitos fundamentais do design para o desenvolvimento de programações visuais.
Estudos e aplicação de materiais diversos na confecção de matrizes e suportes.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL
Compreender as mais diversas técnicas e materiais para a concepção de programações
visuais.

2.2 ESPECÍFICOS
UNIDADE I
Compreender a criação e gerenciamento de idéias, bem como a escolha de materiais e

suportes para a concepção.

UNIDADE II
Aplicar as técnicas de reprodução gráfica em novos projetos de programação visual.

3. COMPETÊNCIAS


Compreensão das técnicas de criatividade para a concepção gráfica;



Análise e concepção de programações visuais;



Compreender a importância do design no desenvolvimento de projetos de design.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Laboratório de ideias
9. Apresentar o conceito e suas aplicações em projetos de programação visual.
10. Aplicar técnicas de criatividade na concepção gráfica.
11. Apresentar as técnicas utilizadas no desenvolvimento de programação visual.

UNIDADE II – O design de superfície como diferencial
11. Definir os tipos de projetos a desenvolver.
12. Adequar as técnicas ao tipo de suporte.
13. Impressão dos layouts nos suportes.
14. Conduzir e planejar o projeto gráfico.
15. Desenvolvimento de projetos de programação visual.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos,
debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas. A
utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição de fichamentos e exposições
imagéticas em slides e filmes que possam ser relacionados às temáticas do programa de
aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e favorecendo trabalhos em
grupo com pesquisas e relatórios. Os recursos didáticos e tecnológicos para tais fins
compreendem: lousa, retroprojetor, computador e outros, conforme as necessidades. A
interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e práticas de forma a propor uma
visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social do
estudante.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina acontece em dois momentos. Num primeiro momento o aluno é
avaliado continuamente, privilegiando a sua participação por meio de atividades teóricas
e/ou práticas supervisionadas, sendo estas computadas como medida de eficiência, e
corresponde a 40% da nota de cada unidade. No segundo momento, a avaliação
corresponde a análise e/ou concepção de projetos de design de superfície, obedecendo os
objetivos da disciplina em cada unidade e tem uma pontuação total de 60% da nota da
unidade.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LEBORG, Christian. Gramática Visual. São Paulo: G. Gili, 2015.
PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro: Senac, 2012.
RUBIM, Renata. Desenhando a superfície. 3ª ed. São Paulo: Editora Rosari, 2013.

8. BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOWLES, Melanie; ISAAC, Ceri. Digital Textile Design. Laurence King Publishing
LTD, 2009.
CANEVACCI, Massimo. Comunicação visual. São Paulo, SP: Brasiliense, 2009. 269 p.
DERDYK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 2004.
FAJARDO, Elias; SUSSEKIND, Felipe; VALE, Marcio do. Gravura. Rio de Janeiro,
RJ: SENAC, 2002.
JONES, Owen. A gramática do ornamento. São Paulo: SENAC, 2010.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Design da informação
CÓDIGO

CR

PERÍODO

HORÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA

F110930

03

4º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA:
Conceituação e fundamentação do design da informação. Princípios do design, estrutura
e organização visual em documentos gráficos e interface. Direção e criação em mídia
digital. Análise do design da informação em suportes digitais.

OBJETIVO
Apresentar os conhecimentos advindos das teorias do planejamento visual gráfico, da
ergonomia, da arquitetura da informação e interação-homem-computador IHC, para
suas devidas aplicações em projetos de design em suportes digitais e analógicos.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES


Proporcionar fundamentação teórica e prática para a aplicação do design da
informação no âmbito do design gráfico;



Fornecer os métodos para avaliação da performance do design da informação em
sistemas analógicos ou digitais;



Compreender as necessidades dos usuários nos processos do design.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
1. Design da Informação conceitos e fundamentos: conteúdo, estrutura e estética
2. Interfaces analógicas e digitais
3. Teoria interação homem computador
4. Hiperespaço/Internet
5. Capacidade perceptiva: aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos
6. Tipos de imagem
7. Princípios do design gráfico para dispositivos digitais
8. Design da Informação: público/usuário e tipologia de site

9. Arquitetura da informação e ergonomia visual

UNIDADE II
1. Planejamento da interface gráfica
2. Etapas do projeto: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto, estética e execução
3. Equipe de profissionais envolvidos
4. Direção e criação
5. Proposta e justificativa de projeto

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, desenvolvimento de exercícios de avaliação de interface analógica e
digitais e desenvolvimento de tarefas investigativas com análise de cases.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Provas teóricas contextualizadas, trabalhos individuais e em grupo e desenvolvimento
de tarefas de análise e projetos através da utilização das bases teóricas e empíricas do
design da informação, serão considerados como medida de eficiência a participação e
desempenho nas atividades propostas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FALZON, Pierre. Ergonomia. São Paulo: Edgar Blücher, 2007.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgar Blücher, 2005.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de design criativo. Porto Alegre:
Bookman, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CHAMMA, Norberto; PASTORELO, Pedro D. Marcas & sinalização: práticas em
design corporativo. São Paulo: SENAC, 2007.
CYBIS, Walter. Ergonomia e Usabilidade. São Paulo: Novatec, 2007.
DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. São Paulo: Edgar
Blücher, 2004.
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. 5 ed. São Paulo:
Edgard Blucher, 2006.
GOMES FILHO, João. Ergonomia do Objeto. São Paulo: Escrituras, 2003.

AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação: trabalhando com o usuário.
Rio de Janeiro: Quartet, 2006.

Ebook
KROEMER, K.H.E.; Grandjean, E. Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao
homem. - 5ª ed.
BENYON, David. Interação Humano-Computador - 2ª ed.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Materiais e Processos Gráficos
Industriais

CÓDIGO

CR

PERÍODO

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CARGA
HORÁRIA

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

F110922

03

4º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Panorama da evolução tecnológica da produção gráfica e suas linguagens. Conceitos e
técnicas relativos aos diversos processos de impressão possibilitados pela indústria
gráfica. Processos, técnicas e tecnologias de pré-impressão, impressão e pósimpressão/acabamento.

OBJETIVOS
Habilitar os discentes para o uso dos princípios de projetação, pré-impressão,
impressão e pós-impressão/acabamento.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES


Compreensão sobre a evolução técnica dos sistemas de reprodução e impressão.



Conhecimentos sobre os diversos aspectos dos diferentes processos, em relação a
diferentes suportes de impressão.



Domínio os distintos processos gráficos potencializando suas características em
favor da qualidade técnica e estética do projeto.



Desenvolvimento da capacidade crítica a respeito das tendências da impressão no
ambiente pós-moderno, das mídias impressas e eletrônicas e da perspectiva
ecológica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: PRÉ-IMPRESSÃO, NOÇÕES BÁSICAS, MEIO-TOM, COR E OS
PRINCIPAIS PROCESSOS DE IMPRESSÃO;
1. Etapas de produção gráfica;
2. Projetação;
3. Pré-impressão: composição; arte-final/arquivo digital; fotolito; retícula/lineatura;
provas, arquivos abertos, arquivos fechados e o PDF;

4. Gravação de matrizes e seus elementos;
5. Cores e Tipos de Tintas
6. Classificação geral dos processos e a relação custo x benefício;
7. Detalhamento dos principais processos industriais atuais com seus antecedentes:
tipografia; rotogravura (talho-doce; água-forte); off-set (litografia); serigrafia;
flexografia e impressão digital.

UNIDADE

II:

PROCESSOS

DIGITAIS

DIVERSOS,

PÓS

IMPRESSÃO/ACABAMENTO, PAPEIS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO,
MEIO AMBIENTE

E SIMULAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PEÇAS

GRÁFICAS
1. Impressão Digital
2. Pós-impressão / Acabamento.
3. Papel, a escolha do Papel, Tipos de Papel e Formatos.
4. Tipos de Gráficas, Relação com Gráficas, Remuneração e Orçamento para
produção gráfica.
5. Produção gráfica e meio-ambiente.
6. Projeto Prático

METODOLOGIA DO ENSINO
A base do conteúdo da disciplina será a análise dos processos de impressão industriais,
demonstrando o quanto as tecnologias gráficas vêm evoluindo nos últimos anos, a partir
de aulas expositivas e debates. As técnicas na sua forma contemporânea são tratadas
através de exercícios práticos simulando a produção gráfica e explorando a investigação
de produtos impressos, materiais, além de conteúdo expositivo e visitas técnicas as
gráficas da cidade de Aracaju. São incentivadas as atividades de extensão para a
promoção da interdisciplinaridade no período. São incentivadas as atividades de
investigação para a promoção da interdisciplinaridade no período.

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO
A avaliação será contextualizada a partir de provas dissertativas e exercícios práticos
individuais e em grupo, simulando técnicas relativas ao processo de impressão. A

participação dos trabalhos será verificada com acompanhamento constante do
desempenho do aluno. Serão elaborados exercícios práticos de produção gráfica na
avaliação da 2ª unidade.

BILBIOGRAFIA BÁSICA
COLARO, Antônio Celso. Produção Gráfica: Arte e Técnica na mídia impressa. São
Paulo: Pearson, 2008.
HORIE, Ricardo Minoru. Arte-finalização: preparação e fechamento de arquivos
PDF. São Paulo: Érica, 2008.
VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers. 3ª ed. São Paulo: 2AB,
2010.
BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. 6ª ed. São Paulo: SENAC, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COLLARO, Antonio Celso. Produção Visual e Gráfica. São Paulo: Summus, 2005.
FALLEIROS, Dario Pimentel. O Mundo Gráfico da Informática. São Paulo: Futura,
2003.
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 10ª ed. Brasília: LGE, 2007.
SAMARA, Timothy. Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify,
2007.
SAMARA, Timothy. Elementos do design: guia de estilo gráfico. Porto Alegre:
Bookman, 2010.

Ebook
Ebooks Collaro, Antonio Celso. Produção Gráfica: arte e técnica da mídia impressa

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Ilustração
CÓDIGO

CR

PERÍODO

HORÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA

F110914

03

4º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
EMENTA
A Ilustração como recurso de expressão gráfica. Prática laboratorial para o
conhecimento de técnicas ilustrativas e atividades com suportes diversos. Formas,
volumes e suas relações por meio de técnicas de desenho, gravura e fotomontagem.

OBJETIVOS
Capacitar o aluno através do exercício da interação linguagem textual e a imagem.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
1. Capacidade de comunicação de idéias através das diversas técnicas de ilustração,
2. Performance de percepção, observação, expressão e criatividade,
3. Conhecimento de várias técnicas ilustrativas, suportes e materiais, levando-se em
consideração critérios de proporção, escala, luz, sombra, superfícies e texturas,
4. Competência de representação visual e senso de estética associados aos conteúdos
textuais.

METODOLOGIA DE ENSINO
As aulas serão estruturadas a partir de exposições teóricas e práticas, utilizando textos de
apoio, vídeos e materiais ilustrativos. A disciplina será desenvolvida de forma
investigativa, contando com a autonomia dos alunos, e também com dinâmicas onde
serão aplicados exercícios visando a aplicação dos conceitos abordados e conferência
dos rendimentos. As atividades extencionistas são utilizadas como estratégia de
aprendizagem e favorecem a interdisciplinaridade do período.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Mediante trabalhos em sala de aula (exercícios), sendo relevantes a organização,
limpeza e criatividade dos mesmos; é considerada como processo contínuo do processo
formativo, proporcionando vários momentos de verificação da aprendizagem, que
fazem parte da nota final, sendo efetuadas ao final das unidades. Abrange Prova
Contextualizada, valendo 8,0 pontos, portanto 80% da nota final, abordando conteúdos
ministrados e habilidades e competências adquiridas e executadas, verificadas por meio
de correção dos exercícios que serão solicitados em sala de aula; é contada também a
Média de Eficiência, valendo 2,0 pontos, 20% da nota final, com verificação do
rendimento do aluno em atividades práticas em sala de aula, comportamento, interesse e
participação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: INSTRUMENTAÇÃO
1. Histórico da Ilustração.
2. Princípios de desenho, colagem e gravura.
3. Técnicas de ilustração (manual e digital).
4. O poder do texto.
5. Princípios das formas e das cores.
6. Diferentes suportes para a ilustração.

UNIDADE II: EXPERIMENTAÇÃO
1. Rendering.
2. Fotomontagem e Apropriação.
3. Técnicas de computação gráfica.
4. Projeto Ilustrativo.
5. Exposição Didática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JULIÁN, Fernando; ALBARRACÍN, Jesús. Desenho para designers industriais: aula
de desenho profissional. Lisboa: Estampa, 2005.
OLIVEIRA, Ieda de (org). O que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil:
com a palavra o ilustrador. São Paulo: DCL, 2008.

ZEEGEN & CRUSH, Lawrence. Fundamentos de Ilustração. Porto Alegre: Editora
Bookman, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTILHO, Marcelo; STRAUB, Ericson; BIONDAN, Paulo; QUEIROZ, Hélio de.
ABC do rendering. 2. ed. Curitiba: Infolio, 2006.
CHAVES, Dario; JUBRAN, Alexandre. Manual prático de desenho. São Paulo: Tipo,
2002.
ELAM, Kimberly. Geometria do Design. São Paulo: Cosac & Naify, 2009.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Impressão e acabamento: v. ação de produzir um
material impresso, v. completar a criação ou decoração do material impresso. Porto
Alegre: Bookman, 2009.
MARSHAL, Lindsey; MEACHEM, Lester. Tradução de Milton Camargo Mota.
Como usar imagens. São Paulo: Rosari, 2010.

Ebook
PIETROFORTE, Antonio Vicente Seraphim. Análise do Texto Visual: a construção da
imagem.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Gestão do Design
SUPERINTENDÊNCIA

CÓDIGO

CR

PERÍODO

F110906

03

4º

ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA:
A gestão do design e a visão estratégica sobre o mercado. Gestão do design e o
gerenciamento de projetos nas empresas: planejamento, custos, métodos, qualidade e
resultados esperados. Gestão do design e equipes multidisciplinares. Contratos,
atendimento e acompanhamento de projetos em design gráfico. Compreensão geral das
áreas e formas de atuação do profissional com ênfase na discussão da ética profissional.
O valor social do design.

OBJETIVO:
Desenvolver a compreensão sobre a responsabilidade profissional do designer como
gestor e líder de equipe de forma a incentivar atitudes pautadas na ética e na eficácia
capazes de transformar e aperfeiçoar realidades empresariais, organizacionais e sociais.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
 Compreensão sobre a importância da organização estrutural no âmbito de atuação do
escritório de design;
 Apropriação de metodologias de planejamento de projetos em design gráfico;
 Capacidade de gerenciamento e supervisão das etapas de trabalho que constituem a
gestão do design;
 Postura crítica em relação a assuntos atuais relativos ao design gráfico, enfatizandoo como uma ferramenta estratégica para a gestão empresarial;
 Capacidade de selecionar aspectos referentes à postura profissional, a ética e ao
valor social do design;
 Saber reconhecer oportunidades de inserção no mercado profissional.

UNIDADE

I:

GESTÃO

DO

DESIGN:

CONCEPÇÃO-EXECUÇÃO-

FINALIZAÇÃO
1. Gestão do design e atitude profissional
2. O Designer e a liderança de equipes
3. Visão social e mercadológica do design
4. Conceitos e técnicas de Gestão do Design
5. Controle de demanda e qualidade na Gestão do Design

UNIDADE II: GESTÃO DO DESIGN
1. Atendimento ao cliente: consultoria em design
2. Código de ética do design gráfico
3. Captação de Recursos

METODOLOGIA DE ENSINO:
Aulas expositivas em cada fase do trabalho e durante o processo a depender da
necessidade identificada para fundamentação e início do processo, combinadas com
atividades práticas realizadas em equipe, possibilitando a troca de experiências e
conhecimentos entre os discentes, conferindo um espaço dinâmico de discussão e
confronto do conhecimento. As atividades externas de investigação do contexto do
projeto, ou mesmo observação em campo, também serão realizadas em equipe. Estas
serão definidas até o início da atividade acadêmica. Recursos utilizados no decorrer das
atividades: datashow, laboratório de desenho para atividades em equipe, computadores
com acesso a Internet, máquina digital [solicitar que cada aluno disponibilize quando
necessário], estilete, tesoura, fita, cola bastão etc., papel branco [cartolina ou canson],
revistas variadas e outros. As atividades extencionistas são utilizadas como estratégia de
aprendizagem e favorecem a interdisciplinaridade do período.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
O desempenho do aluno será avaliado mediante: prova contextualizada, atividades
práticas, participação em trabalho de grupo, objetivando a elaboração de soluções para
a gestão de projetos; apresentação de seminário, pesquisa bibliográfica e de pesquisa de
campo sobre tema que contemple principalmente o cenário sergipano. A medida de
eficiência comporta as atividades solicitadas pelo professor em sala de aula ou
levantamentos/diagnósticos de estudo de caso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARBARÁ, Saulo; FREITAS, Sydney (org.) Design: gestão, métodos, projetos,
processos 1ª Ed, rio de Janeiro: Ciência Moderna Editora, 2008.
BRUNNER, Robert; EMERY, Stewart. Gestão Estratégica do Design - Como um
ótimo design fará as pessoas amarem a sua empresa. Tradução R. Brian Taylor. São
Paulo: M.Books do Brasil editora Ltda, 2010.
NEUMEIER, Marty. A empresa orientada pelo Design. Como construir uma cultura
de inovação permanente. Tradução Felix José Nonenmacher. Rio Grande do Sul:
Bookman, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GIDO, Jack. Gestão de projetos. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
FRANÇA, Paulo. Captação de recursos para projetos e empreendimentos, Brasília:
SENAC, 2008.
PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. São Paulo: Edgard
Blücher, 2009.
RIGARAY, Hélio Arthur. Gestão e desenvolvimento de produtos e marcas. Rio de
Janeiro: FGV, 2007.
SAMPAIO, Rafael. Marcas de A a Z: como construir e manter marcas de sucesso : um
guia para fazer da sua marca a principal força do seu negócio. Rio de Janeiro: Campus,
2002.

Ebooks
KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. Gestão Estratégica de Marcas.
MESTRINER, Fabio. Gestão Estratégica de Embalagem: uma ferramenta de
competitividade para sua empresa.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Representação Tridimensional
CÓDIGO

CR

PERÍODO

HORÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA

F110892

04

4º

80

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Modelagem geométrica em 2D e 3D. Noções de modelagem orgânica. Conceitos de
realismo visual ou rendering. Composição de cenas. Criação e aplicação de materiais e
texturas. Iluminação de modelos virtuais. Produção de imagens renderizadas. Pósprocessamento da imagem. Fundamentos de animação computacional. Produção de
vinhetas.

OBJETIVO
Habilitar o discente para produzir, no computador, cenas estáticas (imagens) e
animadas (vinhetas) com recursos de realismo visual a partir de modelos virtuais
planos e espaciais.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES


Conhecimento dos diversos métodos de modelagem geométrica computacional.



Capacidade criativa para produção de imagens planas com alto grau de realismo, a
partir de modelos planos e tridimensionais.



Conhecimentos sobre a aplicação dos princípios da animação computacional.



Capacidade nos procedimentos de produção e pós-processamento de imagens e
vinhetas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: O ESPAÇO TRIDIMENSIONAL, MODELAGEM GEOMÉTRICA
E MATERIAS APLICAVÉIS.

1. Modelagem Geométrica;
2. Interface num ambiente de modelagem computacional;
3. Compreendendo o espaço 3D: eixos e sistemas de coordenadas;
4. Pontos de vista, projeções e perspectivas;
5. Controle da visibilidade dos objetos;
6. Modos de exibição: aramados, sombreados, reinderizados;
7. Métodos de modelagem;
8. Modelagem de elementos lineares (linhas, splines)
9. Métodos de transformação de splines em objetos 3D;
10. Modelagem por malhas planas (mesh);
11. Modelagem paramétrica 3D;
12. Recursos de edição e modificação da geometria;
13. Recursos básicos e avançados de transformaçã;
14. Modificadores;
15. Composição de cenas com realismo visual;
16. Criação e controle de câmeras virtuais;
17. Câmeras livres e com alvo;
18. Conceito de lente e campo de visão (FOV = field of view);
19. Movimentos de uma câmera;
20. Volume de visão e planos de recorte (clipping planes);
21. Materiais e texturas;
22. Propriedades básicas dos materiais;
23. Materiais com textura ou mapas;
24. Uso de imagens como textura de um material;
25. Controle de mapeamento de materiais;

UNIDADE II: CONTROLE DE LUZES, MATERIAIS COMPOSTOS E
ANIMAÇÃO.
1. Iluminação virtual;
2. Conceitos básicos de iluminação;
3. Luz ambiente;
4. Tipos de fontes de luz;
5. Geração e controle das sombras;
6. Matérias avançados;

7. Produção de imagens renderizadas;
8. Controles de renderização;
9. Tamanho e forma da imagem de saída;
10. Efeitos ambientais;
11. Gravação de imagens: formato, resolução, tamanho;
12. Pós-processamento de imagens;
13. Produção de vinhetas;
14. Conceitos fundamentais de animação;
15. Taxa e tempo de animação;
16. Controladores de animação;
17. Animação de câmeras;
18. Animação renderizada: produção de vinhetas;
19. Introdução ao editor de animação (Track View);
20. Tópicos avançados de animação: pivô, vínculos, hierarquia.
21. Efeitos especiais animados: sistemas de partículas, deformadores e distorções
espaciais.

METODOLOGIA:
Aulas teórico-práticas no laboratório de Informática, com uso intensivo do programa
3D Studio MAX. Exercícios de fixação após a apresentação de cada ferramenta
apresentada, utilizando como referência objetos do mundo real, bem como referências
fotográficas para o desenvolvimento de texturas e iluminação.

AVALIAÇÃO:
Provas práticas partindo-se da apresentação de um objeto base e de sua respectiva
reprodução utilizando-se as ferramentas de modelagem e texturização do 3d Studio
Max. Estarão sendo observados a capacidade de operacionalização do software,
participação e empenho do estudante.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
OLIVEIRA, Adriano. Estudo dirigido de 3DS Max. 2011. São Paulo: Érica, 2010.
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3D Studio Max 2009 – Modelagem, Render, Efeitos e
Animação. São Paulo: Érica, 2009.
SEDDON, Tony. Imagens: um fluxo de trabalho digital criativo para designers

gráficos. Porto Alegre: Bookman, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGUIAR, Fabio Calciolari. Modelagem de Personagem para Jogos com 3d max 8.
São Paulo: Érica, 2005.
AZEVEDO, Eduardo. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus,
2003.
BORDMAN, Ted; HUBBELL, Jeremy. Desvendando o 3D Studio Max 3 –
modelagem, materiais e renderização. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
PETERSON, Michael Todd. 3D Studio Max 3: Fundamentos. Rio de Janeiro:
Campus, 2000.
BOUSQUET, Michele. 3D Studio Max: Tutoriais dos mestres. São Paulo: Makron,
1999.
ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de imagem e som. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.
MIGUEL, Rodrigo. Animação 3D, HQ e games: conexões e mercado. Teresópolis:
2AB, 2009.
ANIMATION, now !. Hong Kong: Taschen, 2004.

Ebook
COLLARO, Antonio Celso. Produção Gráfica: arte e técnica da mídia impressa.

5º PERÍODO

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Design Digital
CÓDIGO

CR

PERÍODO

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

F110957

03

5º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Breve histórico do desenho animado. Princípios da animação. Importância da animação
em projetos audiovisuais. Métodos e técnicas do desenho animado. Storyboard.
Associações entre animação e design.

Plano, estrutura, composição, função e

organização de produções de animação.

OBJETIVOS
Apresentar técnicas de animação para desenvolver a expressão do desenho e suas
diversas formas de produção: tradicionais e modernas.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
 Conhecimentos teóricos, técnicos e práticos para projetos de animação.
 Capacidade de coordenar as fases de produção de um desenho animado.
 Disposição para gerenciamento das etapas de produção de acordo com as demandas.
 Habilidade na direção dos conteúdos midiáticos, como imagens, áudio e vídeo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: PLANEJAMENTO
1. Breve histórico da Animação
2. Briefing na Animação.
3. Storyboard.
4. Stop Motion e outras técnicas.
5. Estudos de Caso: Desenhos animados.
6. Suportes diferenciados de mídia.
UNIDADE II: PROJETO
1. Relação das cores e outros elementos.
2. Gestão de produções.
3. Projeto de Animação tradicional.
PRINCÍPIOS E VALORES
Os princípios e valores da disciplina Animação perpassam por pontos como: Ordenadas
contextualizações; Empenho em pesquisas teórico-práticas; Interpretações consistentes
de fundamentações que permitam a confluência das técnicas de animação aos princípios
de Design e parâmetros compreendidos como diretrizes consistentes relacionados ao
planejamento visual.

METODOLOGIA DE ENSINO:
As aulas serão estruturadas a partir de exposições teóricas e práticas, utilizando textos de
apoio, vídeos e materiais ilustrativos. A disciplina será desenvolvida de forma
investigativa, contando com a autonomia dos alunos, e também com dinâmicas onde
serão aplicados exercícios visando à aplicação dos conceitos abordados e conferência
dos rendimentos.

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO:
Durante as unidades estão previstas entregas das etapas do projeto, sendo pontuada a
qualidade da comunicação, atendimento as etapas do projeto, qualidade da solução
gráfica em relação ao problema levantado perfazendo a avaliação contextualizada – 80%
da pontuação da unidade. A participação e desempenho do estudante no grupo de
trabalho deverá ser avaliado através de exercícios individuais – 20% da pontuação da
unidade. Constam como itens da avaliação: o desempenho do aluno (com
acompanhamento de sua participação em sala e resolução dos exercícios propostos)

prova escrita (com conteúdo teórico) e trabalho prático de elaboração de projetos de
animação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo, SP: Summus,
2009. 494 p. (Biblioteca Fundamenta de Cinema ; 4)
BERTOMEU, João Vicente Cegato. Criação Visual e Multimídia. São Paulo: Cengane
Learning, 2010
LUCENA JÚNIOR, Alberto. Arte da animação: técnica e estética através da história.
3. ed. São Paulo: SENAC, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANIMATION now ! Hong Kong: Taschen, 2004.
GRAÇA, Marina Estela. Entre o olhar e o gesto: elementos para uma poética da
imagem animada. São Paulo: SENAC. São Paulo, 2006.
MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos. Hipertexto e gêneros
digitais: novas formas de construção de sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
SAMARA, Timothy. Elementos do design: Guia de estilo gráfico. Rio de Janeiro:
Bookman, 2010.
SANTAELLA, Lucia; ARANTES, Priscila (Org.). Estéticas tecnológicas: novos modos
de sentir. São Paulo: EDUC, 2008.
Ebook
CHUN, Russell. Macromedia Flash MX Avançado: para Windows e Macintosh.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Projeto Editorial
CÓDIGO

CR

PERÍODO

CARGA

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

HORÁRIA

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

F110965

03

5º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Execução e acompanhamento do projeto gráfico, observando-se o controle de qualidade
nos processos da produção. Identificação e adequação dos materiais e processos às
necessidades e objetivos do projeto, permitindo a redução de custos e maximização dos
resultados. Direção de arte e arte-final dos diversos tipos de projetos editoriais.
Softwares de editoração e imagem, equipamentos da indústria gráfica.

OBJETIVO
Proporcionar conhecimentos técnicos, práticos e teóricos referente à concepção de
projetos gráficos para jornais e revistas.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES


Habilidades de produção e coordenação de projetos gráficos;



Habilidade de construção de diretrizes projetuais de acordo com o público alvo;



Capacidade no atendimento das necessidades e objetivos do projeto;



Habilidade para escolher o processo gráfico mais indicado levando em conta

fatores como sua utilização, verba e prazo de produção.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: PROJETOS EDITORIAIS

1.

História da Imprensa, Mercado Editorial.

2.

Associações entre Projeto gráfico e Projeto editorial.

3.

Elementos de um periódico.

4.

Proposta de produção de projeto gráfico

5.

Formato, tintas de impressão e superfícies de impressão.

UNIDADE II: PRODUÇÃO DE GRÁFICA
1. O editorial
2. Acompanhamento e Execução do projeto gráfico.
3. Organização de conteúdos: o texto.
4. Fechamento de Arquivos.
5. Características de peças gráficas.
6. Execução e apresentação dos projetos.

METODOLOGIA DO ENSINO:
As aulas serão estruturadas a partir de exposições teóricas e práticas, utilizando textos de
apoio e materiais ilustrativos. A disciplina será desenvolvida de forma investigativa na
forma de visitas à empresas do ramo gráfico, onde os alunos deverão apresentar
relatórios de cada visita. Serão aplicados exercícios visando a aplicação dos conceitos
abordados e conferência dos rendimentos. O desenvolvimento de dois projetos gráficos
serão utilizados como recursos de aprendizagem na interação da teoria com a prática dos
conteúdos abordados.

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO:
Durante as unidades estão previstas entregas das etapas do projeto, sendo pontuada a
qualidade da comunicação, atendimento as etapas do projeto, qualidade da solução
gráfica em relação ao problema levantado perfazendo a avaliação contextualizada – 80%
da pontuação da unidade. A participação e desempenho do estudante no grupo de
trabalho será avaliado através de exercícios individuais – 20% da pontuação da unidade.
Constam como itens da avaliação: o desempenho do aluno (com acompanhamento de sua
participação em sala e resolução dos exercícios propostos) prova escrita (com conteúdo
teórico) e trabalho prático de elaboração de projetos gráficos adequados e aplicados à
realidade regional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMBROSE, Gavin. Grids: s. m. estrutura ou padrão de linhas usando para orientar
o posicionamento dos elementos de um design. Porto Alegre: Bookman, 2009.
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica da mídia impressa. São
Paulo: Prentice-Hall, 2008.
PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. São Paulo: Blucher, 2009.
xxii,

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMBROSE, Gavin, HARRIS, Paul. Formato. São Paulo: Bookman, 2010.
BAER, Lorenzo. Produção gráfica. 6. ed. São Paulo: SENAC, 2005.
BANN, David. Novo manual de produção gráfica. São Paulo: Bookman, 2010.
COLLARO, Antonio Celso. Produção visual e gráfica. São Paulo: Summus Editorial,
2005.
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 8ª ed. Brasília: Linha Gráfica, 2003.

Ebooks
COLLARO, Antonio Celso. Produção Gráfica: arte e técnica da mídia impressa

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Práticas de Extensão na área de
Design
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO

CR

PERÍODO

CARGA
HORÁRIA

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

H112035

02

5º

40

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Contextualização da extensão. Conhecimentos para compreensão de temáticas
relevantes sobre a história e o papel da extensão na área de Design Gráfico.
Desenvolvimento de ações extensionistas.

OBJETIVOS
Promover o desenvolvimento de ações articuladas a partir de vivências e à aplicação de
conhecimentos numa perspectiva interdisciplinar. Intensificar o exercício de atividades
extensionistas, visando ao desenvolvimento da autonomia intelectual e acadêmica do
discente.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES



Compreender o conceito de extensão na área de Design Gráfico, reconhecendo a
diversidade de saberes.



Identificar as questões conceituais e as modalidades de extensão em Design Gráfico
para disseminação e aplicação de conhecimentos.



Desenvolver ações de extensão, aliando a teoria da sala de aula à prática na
comunidade.



Relacionar teoria e prática no contexto da extensão, ressignificando conhecimentos
e saberes.



Apropriar-se dos conhecimentos desenvolvidos na universidade para elaboração de
ações extensionistas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I: TEÓRICA – Extensão
 Conceito e história da extensão.
 Extensão na área de Design Gráfico.
 O Design Gráfico e o papel da extensão.
 Design Gráfico: área de inclusão e socialização do conhecimento.
UNIDADE II: PRÁTICA – Ações Extensionistas
 Desenvolvimento das atividades planejadas na Unidade I.

METODOLOGIA DE ENSINO
As aulas serão desenvolvidas por meio de exposição oral dialogada, elaboração de
situação-problema, debates, atividades de reflexão e discussão individual/coletiva,
oficinas, seminários, bem como o levantamento dos temas das ações a serem
desenvolvidas para a produção de um relatório das atividades realizadas.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Avaliação será processual, desenvolvida por meio da apresentação das atividades
solicitadas no decorrer das unidades. Na primeira unidade através da discussão de textos
em sala de aula e de atividades diversificadas como: resumos, sínteses críticas, resenhas,

fichamentos, mapas conceituais/mentais etc. Na segunda unidade os alunos serão
avaliados pelo desenvolvimento das ações extensionistas e elaboração de um relatório
final.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CALDERÓN, Adolfo Ignacio; PESSANHA, Jorge Alexandre Onoda; SOARES, Vera
Lúcia Pena Carneiro. Educação superior: construindo a extensão universitária nas IES
particulares. São Paulo: Xamã, 2007
FARIA, Dóris Santos de (Org.). Construção conceitual da extensão universitária na
América Latina: organização [de] Dóris Santos de Farias; Roberto Mauro Gurgel
Rocha. (et al.). Brasília: UnB, 2001.
SOUSA, Ana Luiza Lima. A história da extensão universitária. 2. ed., rev. Campinas,
SP: Alínea, [2010].

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de projetos de extensão universitária.
São Paulo: Avercamp, 2008.
POZZOBON, Maria Elizete; BUSATO, Maria Assunta (Org.). Extensão universitária:
reflexão e ação. Chapecó, SC: Argos, 2009.
REIS, Rose. Pétalas e espinhos: a extensão universitária no Brasil. São Paulo: CIA. dos
LIVROS, 2010.
SANTOS, Daisy Maria dos; FREIRE, José Marcos Monteiro; SILVA, Veleida Anahí
(Org.). Universidade além da sala de aula: extensão universitária, desenvolvimento
local e cidadania. São Cristovão, SE: UFS, 2006.
SOUZA NETO, João Clemente de; ATIK, Maria Luiza Guarnieri (Org.). Extensão
universitária: construção de solidariedade. São Paulo: Expressão e Arte, 2005. (Série
Práticas de Solidariedade).

Ebooks
ZOCCOLI, Marilise Monteiro de Souza. Educação Superior Brasileira: política e
legislação.
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de; IVANOFF, Gregorio Bittar. Tecnologias que
Educam: ensinar e aprender com as tecnologias de informação e comunicação.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro; VIANA, Cleide Maria Quevedo Quixadá (orgs.).
Docentes para a Educação Superior: processos formativos.
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DISCIPLINA: Projeto gráfico de Embalagem
CÓDIGO

CR

PERÍODO

CARGA

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

HORÁRIA

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

F110981
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5º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Conceitos de embalar e proteger através da análise da embalagem e sua funcionalidade.
Compreensão, análise e aplicação dos elementos físicos, estruturais, materiais e
comunicação visual. Projeto de embalagem e meio ambiente. Análise e aplicação dos
processos normativos, industriais e de mercado que antecedem o projeto gráfico.

OBJETIVO
Desenvolver habilidades e competências necessárias para a concepção projetos de
embalagens adequadas às intenções mercadológicas das empresas, promovidas pelo
domínio teórico, técnico e instrumental.

COMPETÊNCIA E HABILIDADES


Conhecimento sobre o universo e a metodologia de projetos de embalagem.



Capacidade de identificar problemas e oportunidades de design de embalagem para
propor soluções adequadas às intenções mercadológicas, realidade econômica e
produtiva das empresas.



Domínio dos conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que possibilitem a
execução prática de um projeto de embalagem.



Competência crítica para analisar e conceber conceitos para o projeto gráfico da
embalagem.



Capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos, considerando os
procedimentos metodológicos da iniciação científica.



Capacidade de identificar as características/anseios do consumidor e exigências do
mercado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: O universo e metodologia do projeto de embalagem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conceitos gerais de embalagem.
História da Embalagem.
Tipos de embalagens.
Introdução à linguagem visual da embalagem.
Análise do produto no ponto de venda.
Metodologia projetual.
Estudo de campo.
Apresentação de cases.

UNIDADE II: Pesquisa, análise do problema e finalização do projeto de
embalagem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Construção do diagnóstico da embalagem de estudo.
Análise visual da categoria.
Elaboração da estratégia de design.
Geração de alternativas.
Planificação e construção vetorial da embalagem em estudo.
Desenvolvimento de mock-up.
Formatar e orientar a produção da embalagem.
Atendimento à legislação e normas.
Seminário.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas buscando a relação teoria-prática para que no seu processo de
formação acadêmica e profissional permita ao aluno aplicar os conhecimentos em
projetos ligados às realidades mercadológicas. Desenvolvimento de exercícios em equipe
com o objetivo de estimular a observação e análise dos problemas relacionados ao design
de embalagens. Elaboração e apresentação de um projeto de embalagem lidado à
realidade local. Os recursos didáticos e tecnológicos a serem utilizados compreendem:
lousa, computador, projetor multimídia, vídeo, máquina fotográfica e outros, conforme
as necessidades. O desenvolvimento do projeto será utilizados como recursos de
aprendizagem na interação da teoria com a prática dos conteúdos abordados.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação acontecerá na forma de prova escrita e de um projeto prático
realizado através de pesquisas de campo. Aplicação de exercícios em formato
estabelecido pelo professor o qual terá uma pontuação dada sobre o resultado do
trabalho realizado em grupo, independente da participação individual de cada aluno
integrante. Outro instrumento a ser utilizado será o scketch book, principal instrumento
de avaliação individual do aluno. Cada exercício proposto deverá ser efetuado
individualmente pelo aluno no scketch book e posteriormente levado para discussão e
realização em grupo. Serão utilizados como critérios do projeto, a limpeza, a
organização do conteúdo, a representação gráfica (linguagem visual), a argumentação e
fundamentação (utilização de conteúdo de outras disciplinas do curso) e a apresentação
na forma de seminário em sala de aula.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MESTRINER, Fabio. Gestão estratégica de embalagem: uma ferramenta de
competitividade para sua empresa. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
NEGRÃO, Celso; CAMARGO, Eleida. Design de embalagem: do marketing à
produção. São Paulo: Novatec, 2008.
CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 2009.
NEUMEIER, Marty. A empresa orientada pelo design. Porto Alegre: Bookman, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, Maria Aparecida. Engenharia de embalagens: uma abordagem técnica
do desenvolvimento de projetos de embalagem. São Paulo: Novatec, 2008.

CAVALCANTI, Pedro; CHAGAS, Carmo. História da embalagem no Brasil. São
Paulo: Grifo Projetos Históricos, 2006.
MESTRINER, Fabio. Design de embalagem: curso básico. 2. ed. São Paulo: Pearson
Makron Books, 2004.
MESTRINER, Fabio. Design de embalagem: curso avançado. São Paulo: Prentice
Hall, 2002.
PEREIRA, José Luís. Planejamento de embalagens de papel. Rio de Janeiro: 2AB,
2003.

Ebook
KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. Gestão Estratégica de Marcas.
MESTRINER, Fabio. Gestão Estratégica de Embalagem: uma ferramenta de
competitividade para sua empresa.
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DISCIPLINA: Laboratório de Criação Digital
CÓDIGO
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PERÍODO
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DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
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HORÁRIA
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40

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Introdução aos conceitos de multimídia. Linguagem gráfica e a interface digital,
processos técnicos e metodológicos para criação experimental em multimídia.

OBJETIVOS
Propiciar a experimentação de material visual elaborado para uso em mídia digital, com
vistas, a valorização da interação entre a técnica de representação e o sentido lúdico do
projeto na busca da funcionalidade do sistema.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
 Conhecimento dos conceitos de multimídia e produção digital.

 Domínio sobre os processos de interatividade em projetos de interfaces gráficas.
 Entendimento da utilização de metodologias na produção multimídia.
 Habilidade na produção de ideias para projetação multimídia.
 Habilidade de análise e crítica de produtos de comunicação em mídia digital.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: INTRODUÇÃO A MULTIMÍDIA
1.1. Definição e conceitos de multimídia,
1.2. Metodologia para produção multimídia
1.3. Estudo de similares
1.4. Software de edição para produção multimídia
1.5. Técnicas de produção multimídia
1.6. Processo Criativo
1.7. Planejamento (Briefing, Necessidades e Especificações)
1.7.1. Ideia, tema e tempo

UNIDADE II: PROJETO EXPERIMENTAL
2.1. Desenvolvimento do projeto – Storyboard (criatividade e funcionalidade)
2.2. Produção de Imagens (estática / dinâmicas)
2.2. Implementação/Testes
2.3 Finalização

METODOLOGIA DE ENSINO:
Aulas com teorias e práticas relacionando e aplicando os conhecimentos metodológicos
da comunicação visual no desenvolvimento de projetos dgitais. Utilização de softwares
de ilustração, edição de imagens e produção multimídia, para o desenvolvimento do
projeto experimental multimídia. Acompanhamento da elaboração do projeto. O projeto
servirá como processo integrador e interdisciplinar de vários conteúdos abordados em
períodos anteriores.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
Exercícios práticos em sala de aula e cumprimento dos prazos para desenvolvimento do

projeto, utilizando as técnicas apresentadas em sala de aula. Tendo como critérios de
avaliação o conhecimento teórico/prático apresentados. Desenvolvimento de Projeto em
Multimídia

abrangendo:

conceito,

estruturação

do

conteúdo

e

storyboard.

Desenvolvimento de protótipo e testes, Ilustração, Digitalização, Vetorização,
Finalização e entrega do produto final em CD/DVD com capa encarte (relatório técnico
de produção técnica) e Embalagem no momento da apresentação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3ds Max 2009: modelagem, render, efeitos e animação. São
Paulo, SP: Érica, 2010.
BERTOMEU, João Vicente Cegato. Criação Visual e Multimídia. São Paulo: Cengane
Learning, 2010
BELL, Gavin. Criando Aplicações para Redes Sociais - Estabelecendo Comunidades
On-line no Coração de seu Site. São Paulo: Novatec. 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MORAES, Anamaria de. Avaliação e Projeto no Design de Interfaces. Rio de Janeiro:
2AB, 2010.
GOUVEIA, Daniel. Comunicações multimídia na internet: da teoria à prática. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
MARCUSCHI, Luiz Antônio & XAVIER, Antônio Carlos. Hipertexto e gêneros
digitais: novas formas de construção de sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
TELLAROLI, Sérgio. A vida digital. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SAMARA, Timothy. Elementos do design: Guia de estilo gráfico. Rio de Janeiro:
Bookman, 2010.
ADOBE Flash CS4 professional: classroom in a book : guia oficial de treinamento.
Porto Alegre Bookman 2010.
SANTAELLA, Lucia; ARANTES, Priscila (Org.). Estéticas tecnológicas: novos modos
de sentir. São Paulo: EDUC, 2008.

EBOOK
BROUDY, David; McAllister, Robin B. Adobe Indesign 2: documentos eletrônicos
avançados.

CHUN, Russell. Macromedia Flash MX Avançado: para Windows e Macintosh.
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PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
1. EMENTA:

Fundamentos históricos, socioculturais e definições referentes a língua de sinais.
Legislação e conceitos sobre língua e linguagem. Entendimentos dos conhecimentos
necessários para a inclusão dos surdos quanto aos aspectos Biológicos, Pedagógicos e
Psicossociais.
2. OBJETIVO GERAL:

Apresentar informações necessárias sobre o conhecimento cultural e suas
diversas abordagens, enfocando a importância, as características e a prática da Língua
Brasileira de Sinais -- Libras.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3.1. Unidade I:

▪ Entender a gramática da Língua Brasileira de Sinais, os tipos e finalidades no
domínio desta língua.
3.2. Unidade II:

▪ Proporcionar conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que possibilitem
a comunicação com a linguagem de Libras.
4. COMPETÊNCIAS:

− Compreender os fundamentos históricos, culturais e psicossociais da Língua de
Sinais, nomenclaturas e seus conceitos, auxiliando no processo das ações inclusivas;

− Dominar os conhecimentos básicos e domínios necessários para a comunicação com
pessoas surdas, facilitando a inclusão social;

− Desenvolver noções legislativas, utilizando-a de forma coesa;
− Conhecer os aspectos patológicos da surdez, possibilitando uma reflexão sobre o
preconceito vivido nos contextos destes indivíduos;

− Desenvolver noções práticas de verbalização e Sinalização da Língua de Sinais
junto a sua estrutura lexical, morfológica, sintaxe, semântica e pragmática,
colocando em prática a Língua Brasileira de Sinais;

− Adquirir embasamento cênico, teórico, prático, técnico e pedagógico, visando
fundamentar suas práticas interpretativas;

− Despertar possibilidades de trabalho, gerando interesses profissionais pelos surdos e
pelos ouvintes;

− Aprender técnicas de conversação, utilizando-as nas diversas situações;
− Utilizar Libras com coesão e coerência para que haja entendimento;
− Desenvolver o espírito colaborativo, visando o desenvolvimento de ações focadas
na inclusão social dos surdos, por meio do uso de interações interpessoais com
Libras.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
5.1. Unidade I:

▪ Aspectos históricos, conceituais e sociais: Nomenclaturas e conceitos sobre
língua e linguagem; Fundamentos históricos e culturais da Libras; Aspectos
biológicos e suas definições. Iniciação a Língua.

▪ Estudos linguísticos: Léxico, vocabulários icônicos e arbitrários; Estrutura sublexical e expressões não manuais; Morfologia e seus estudos internos;
Diferenças Básicas em Libras.
5.2. Unidade II:

▪ Surdez e interação: Aspectos comunicativos corporais e classificadores;
Interação argumentativa com estrutura da surdez e família; Interação através da
língua de sinais; Surdez, sociedade e seu processo de inclusão.

▪ Língua de Sinais: Saberes e fazeres: Aspectos pedagógicos em suas
possibilidades no contexto de ensino aprendizagem; Possibilidades de trabalho;
Conduta e Legislação; Frases em expressões da Libras.

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os
conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais
relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re)
construídos na interação professor-aluno-conhecimento.
7. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova
Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das
unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em
pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina.
8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

− PINTO, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais - Libras. Aracaju: Gráf. UNIT,
2010.

− QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais
Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

− SOUZA,Regina Maria; SILVESTRE, Núria. Educação de Surdos: pontos e contra
pontos. São Paulo: Summus, 2007.
9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

− BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: Ideologias
e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

− MOURA, Maria Cecília de; VERGAMINI, Sabine A. A.; CAMPOS, Sandra R. L.
de. Educação para Surdos: Práticas e perspectivas. São Paulo: Santos, 2008.

− O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa.
Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de
Surdos, Brasília: MEC; SEESP, 2004.

− PLANK, D. Desenvolvendo competências pata atendimentos às necessidades
educacionais de alunos surdos. Petrópolis: Vozes, 2002.

− QUITES, Tatiana P. Pimenta. Estudo básico da Gramática da Libras. Belo
Horizonte: Centro de Capacitação de Profissionais e de Educação às pessoas com
Surdez, 2007.

− RAPHAEL, Walkiria Duarte; CAPOVILLZ, Fernando Cesar. Dicionário
Enciclopédico

Ilustrado

Trilingue:

língua

de

sinais

brasileira

português/inglês/Libras. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008.
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PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
1 EMENTA
Analisar os principais aspectos da história da África. O processo de colonização e
independência. O negro no Brasil. Identificação e análise dos aspectos culturais
relevantes da cultura afro-brasileira. Analisar a Lei 10.639/03 e sua implementação.
Comunidades negras no Brasil.

1 OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA

2.1 GERAL



Propiciar o conhecimento da história da África e a sua contribuição para a
formação histórico- cultural do povo brasileiro.

a. ESPECÍFICOS

UNIDADE I


Incentivar a busca pelo conhecimento e a análise dos principais aspectos da
história do continente africano desde a formação dos primeiros reinos ao
processo de descolonização.

UNIDADE II


Icentivar a pesquisa a partir dos pressupostos teóricos trabalhados.



Identificar aspectos éticos e culturais de impacto recíproco entre a organização e
o entorno;

3 COMPETÊNCIAS


Analisar os principais aspectos da história do continente africano desde a
formação dos primeiros reinos ao processo de descolonização;



Identificar os aspectos geográficos do continente africano e suas influências
no mundo;



Identificar e analisar aspectos da cultura afro-brasileira;



Compreender o processo de independência dos Estados africanos;



Identificar as principais ações do movimento negro organizado e a luta
contra o racismo e a discriminação;



Analisar a Lei 10.639/03;



Identificar e analisar aspectos organizacionais das comunidades negras
brasileiras.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I
1. Principais aspectos da história da África
2. Imaginário europeu sobre a África;
3. Quadro geográfico e suas influências;

4. Processo de colonização e independência.
5. Aspectos culturais do povo africano
6. O negro no Brasil.

UNIDADE II
1. Identificação e análise dos aspectos culturais relevantes da cultura afrobrasileira.
2. Leis 10639/2003 e 11645/2008 e sua implementação.
3. Comunidades negras no Brasil.
4. O negro no livro didático;
5. Políticas afirmativas

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realização de exposição oral dialogada; estudo dirigido; debate; seminários temáticos;
fóruns de discussão, trabalho individual e em grupo.

6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
No

processo

de

avaliação

serão

utilizadas

provas

escritas

com

questões

contextualizadas; Seminários; Estudos de Caso e Resenha Crítica.

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2013. (Coleção Antropologia Social).
WEHLING, Arno. Formação do Brasil colonial. São Paulo: Nova Fronteira, 2005.

EBOOK
HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 22ª edição. LTC, 2010.
VitalBook file. Minha Biblioteca

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea.
São Paulo: Selo Negro, 2008.

SILVA, Alberto da Costa e. Francisco Félix de Souza, Mercador de escravos. 2. ed.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o
regime da economia patriarcal. 51. ed. Rio de Janeiro: Global, 2013.
SCHWARZ, Roberto. Cultura e política. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.
SILVA, Alberto da Costa. A Manilha e o Libambo: A África e a escravidão de 1500 a
1700. 6 ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.

EBOOK
ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. História da África e a escravidão africana.
Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais, Brasília, DF: Fundação Cultural Palmares,
2006.
HISTÓRIA geral da África VII: África sob dominação colonial, 1880-1935.

3. ed.

São Paulo: Cortez. v. 7 (Coleção história geral da África da UNESCO).
COUTO, Jorge. A Construção do Brasil. 3ª ed. Forense, 2011. VitalBook file. Minha
Biblioteca.
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PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
1 EMENTA
Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, Diferença.
Compreender os grupos étnicos “minoritários” e processos de colonização e póscolonização. Políticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas
específicas em educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, discriminação e
perspectiva didático-pedagógica de educação anti-racista. História e cultura étnica na
escola e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras categorias
da diferença. Cultura e hibridismo culturais. As etnociências na sala de aula.

Movimentos Sociais e educação não formal. Pesquisas em educação no campo da
educação e relações étnico-raciais.

2 OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA

2.1 GERAL


Contribuir para mudança do ponto de referência do aluno para pensar o “outro”,
o diferente, percebendo a complexidade de outras formações

e práticas

culturais.

2.2 ESPECÍFICOS

UNIDADE I
-Apresentar embasamento teórico sobre a historicidade dos grupos étnicos-raciais no
Brasil;
-Situar o aluno frente às discussões elementares sobre a importância da prática de um
processo educacional voltado para a diversidade e a pluralidade cultural da sociedade
brasileira.

UNIDADE II
-Possibilitar debate sobre os territórios étnicos no Brasil: Direito, Legalidade,
Referências Culturais;
-Refletir de modo sistemático e crítico sobre as Políticas Públicas de promoção à
igualdade racial.
3 COMPETÊNCIAS
-Instrumentalização teórico-metodológica sobre a educação e as Relações ÉtnicoRaciais;
-Compreender as diversas práticas culturais dentro de uma lógica própria.
- Construir seus próprios parâmetros, a partir da percepção de que a nossa cultura é
apenas uma das formas possíveis de perceber e interpretar o mundo e que todas as
culturas são igualmente válidas e fazem sentido para seus participantes.
-Promover ações afirmativas para os afrodescendentes e indígenas;
-Produzir conhecimentos e material acadêmico como suporte para ações de educação
afirmativa.

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I
-A historicidade dos grupos étnicos-raciais no Brasil
-Processos de colonização e pós- colonização.
-A contribuição da matriz indígena na formação cultural do Brasil.
-Importância da prática de um processo educacional voltado para a diversidade e a
pluralidade cultural da sociedade brasileira.
-Implicações ideológicas e o respeito às particularidades dos diferentes grupos
humanos.
UNIDADE II
-Identidades culturais e relações étnico-raciais no Brasil
-Os movimentos sociais étnicos
-Debates sobre os territórios étnicos no Brasil: Direito, Legalidade, Referências
Culturais
-Políticas Públicas de promoção à igualdade racial:
-As ações afirmativas na educação brasileira
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realização de exposição oral dialogada; estudo dirigido; debate; seminários temáticos;
fóruns de discussão, trabalho individual e em grupo.

6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
No

processo

de

avaliação

serão

utilizadas

provas

escritas

com

questões

contextualizadas; Seminários; Estudos de Caso e Resenha Crítica.

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Preconceito racial: modos, temas e tempos. São
Paulo: Cortez, 2008. (Preconceitos ; v. 6).
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2011.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2009. (Coleção Antropologia Social)

EBOOK
SANTOS, CHISTIANO. Crimes de Preconceito e de Discriminação. 2ª ed. Saraiva, 2010.
VitalBook file. Minha Biblioteca

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no Brasil: império: a corte e
a modernidade nacional. São Paulo: Campanhia das Letras, 2010. v. 2 (História da Vida Privada
no Brasil ; v. 2)
HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São
Paulo: Selo Negro, 2008.
NUNES, Maria Thétis. Sergipe colonial I. São Cristovão: UFS, 2006.
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009.
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2.ed. Bauru, São Paulo: Edusc,
2002.

EBOOK
RODRIGUEZ, Rodrigo. Col. direito, desenvolvimento e justiça: série direito em debate Dogmática é conflito: uma visão crítica da racionalidade jurídica. Saraiva, 2012. VitalBook file.
Minha Biblioteca

6º PERÍODO

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado
CÓDIGO

CR

PERÍODO

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

HORÁRIA
F111023

07

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA:

CARGA

6º

140

O exercício da prática profissional através da participação integrada nas distintas etapas
de um projeto de design gráfico, sob a forma de estágio supervisionado. Proporcionar ao
discente uma experiência profissional na área do design gráfico.

OBJETIVO:
Propiciar ao aluno o exercício profissional através da vivência do estágio
supervisionado, visando a interação do designer gráfico no mercado de trabalho.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
Capacidade de diagnosticar problemas de design
Capacidade para a tomada de decisão no processo do design: atendimento, planejamento
e produção
Capacidade de avaliar resultados

CONTEÚRDO PROGRAMÁTICO:
O programa desenvolvido nesta disciplina será direcionado para as áreas de atuação do
design gráfico, e segundo as Normas do Estágio Supervisionado, vigente.
METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO:
O aluno deverá ser avaliado durante todo estágio e de acordo com o seu desempenho. A
avaliação dos alunos será efetuada pelo professor orientador, fundamentando-se nas
sessões de supervisão adotada no regimento interno considerando:
1. Aprendizagem e rendimento do aluno no desenvolvimento das atividades de
estágio;
2. Grau de interesse e participação efetiva nas atividades do programa e outras
propostas pelo supervisor local e/ou acadêmico;
3. Capacidade de planejamento, organização e desenvolvimento de atividades que
contribuam para a instituição e para as pessoas envolvidas;
4. Criatividade, postura crítica e técnico-científica, segurança, estabilidade emocional,
capacidade de adequação dos conteúdos teórico-práticos;
5. Integração e relacionamento interpessoal;
6. Coerência e clareza de pensamento;
7. Conduta ético-profissional.

8. Entrega de Relatório de Estágio contendo os trabalhos de design gráfico
desenvolvidos durante o período do estágio
9. Comprovação das atividades desenvolvidas

A aprovação será de acordo com as normas da Universidade Tiradentes, média igual ou
superior a 6,0 (seis) e, no mínimo 140 horas de prática ou atividades orientadas, que
serão computadas em relação à presença no local de estágio e nas sessões de supervisão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ADG Brasil – Associação dos Designers Gráficos do Brasil. O valor do design: guia
ADG de prática profissional de designer gráfico. São Paulo: SENAC, 2003.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de Design Criativo. Porto Alegre:
Bookmann, 2009.
SEDDON, Tony. Imagens: Um fluxo de trabalho digital criativo para designes
gráficos. Porto Alegre: Bookmann, 2009.
SAMARA, Timothy. Evolução do design: da teoria à prática. Porto Alegre: Bookman,
2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de propriedade intelectual para designers.
Idéia, 2001
PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. São Paulo: Edgard
Blücher, 2009.
RUDINEI, Koop. Design gráfico cambiante : Rudinei Kopp. 2. ed. Santa Cruz do
Sul: Edunisc, 2004.
SHAUGHNESSY, Adrian. Como ser um designer gráfico sem vender sua alma. São
Paulo: SENAC, 2010.
STRUNCK, Gilberto. Viver de design. 4. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2004.
A bibliografia específica deverá ser complementada, também , pelo orientador de
estágio, de acordo com a área da prática de estágio do orientando.
Ebook
PICONEZ, Stela C. Bertholo (coord.) A Prática de Ensino e o Estágio
Supervisionado. 23ª ed.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Trabalho de conclusão de curso I
CÓDIGO

CR

PERÍODO

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

HORÁRIA
F111015

02

6º

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA

CARGA

40

Espaço de discussão e alinhamento dos projetos de pesquisa. Apresentação dos temas
para o desenvolvimento do Trabalho de Graduação Interdsiciplinar. Definição da
metodologia (monografia ou projeto); organização das bancas de apresentação do
trabalho final.

OBJETIVO
Orientar e conduzir a apresentação de trabalhos de final de curso dos alunos e, também,
constituir-se como um eixo de integração com as linhas de pesquisa do curso de design
gráfico.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES


Capacidade de elaborar relatórios



Desenvolvimento da visão crítica sobre o projeto de pesquisa



Aprendizado do trabalho sistêmico para a construção do projeto de pesquisa



Saber debater e trocar informações/experiência sobre o projeto de pesquisa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: RESUMO DA PESQUISA
1- Identificar os principais construtos teóricos apresentados;
2- Descrever o problema, objetivos e justificativa;
3- Descrever sucintamente a metodologia;
4- Descrever os principais resultados e conclusões;

UNIDADE II: SEMINÁRIOS
1- Redação e formatação: utilização das normas.
2- Apresentação dos Trabalhos

METODOLOGIA DO ENSINO
Seminários, debates, estudos de caso. A combinação de conteúdos teóricos e práticos e
para a viabilização da interdisciplinaridade. A disciplina envolve a participação em

palestras temáticas e, também, os seminários com a contribuição dos professores que
estiverem orientando no Trabalho de Graduação Interdsiciplinar no semestre.

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO
A avaliação, na unidade I como na unidade II, é dividida em etapas: a medida de
eficiência (até 1,0 – um ponto) será aferida em função da participação e desempenho do
aluno em atividades solicitadas em sala; esta será somada a nota da unidade (até 9,0 –
nove pontos) atribuída à evolução das etapas do Trabalho de Graduação Interdisciplinar
(seminários). Apreciação Crítica nos Seminários:
 Relevância do tema, contribuição para a área de estudos, justificando o ponto de
vista;
 Comentar se há articulação teórica/definição dos construtos consistentes com o
problema de pesquisa;
 Comentar se a justificativa e os objetivos estão claros e se há descrição detalhada
dos aspectos metodológicos;
 Comentar se os resultados respondem, ficam aquém ou extrapolam as questões de
pesquisa;
 Fazer sugestões que poderiam contribuir para o desenvolvimento do trabalho ou
que poderiam complementar as questões mais relevantes do estudo proposto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIERUT, Michael; HELFAND Jessica; HELLER, Steven e POYNOR, Rick. Textos
clássicos do design gráfico. Tradução de Fernando Santos. Rio de janeiro: Martins
Fontes, 2010.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica:
ciência e conhecimento científico, métodos científicos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
SAMARA, Timothy. Evolução do design: da teoria à prática. Porto Alegre: Bookman,
2010.
POYNOR, Rick. Abaixo as regras: design gráfico e pós-modernismo. Porto Alegre:
Bookman, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERGSTRÖM, De Bo. Fundamentos da Comunicação Visual. Edições Rosari, 2010.

BONSIEPE. Gui. Design: do material ao digital. Florianópolis: FIESC/IEL, 1997.
FUENTES, Rodolfo. A prática do design gráfico: uma metodologia criativa. São
Paulo: Rosari, 2006.
LEITE, Ricardo de Souza. Design como ferramenta estratégica de negócio. Rio de
Janeiro: SENAC, 2010.
FORTY, Adrian. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac
Naify, 2007.
WHEELER, Alina. Design de identidade da marca. São Paulo: Bookman, 2008.

Ebook
LAVILLE, Christian; Dionne, Jean. A Construção do Saber: manual de metodologia da
pesquisa em ciências humanas.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Práticas do Design Gráfico III
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO

CR

PERÍODO

CARGA
HORÁRIA

F111031

2

6º

40

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1. EMENTA
Concepção e aplicação gráfica segundo a metodologia do design editorial. Culturas
visuais e conceitos fundamentais do design para o desenvolvimento de editorações
eletrônicas.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL
Compreender as técnicas softwares e materiais para a concepção de editorações
eletrônicas.

2.2 ESPECÍFICOS
UNIDADE I
Compreender a criação e gerenciamento de idéias, bem como a escolha de materiais,
aplicativos e suportes para a concepção e livros, revistas e jornais.

UNIDADE II
Aplicar as técnicas para desenvolvimento de projetos editoriais.

3. COMPETÊNCIAS


Compreensão das técnicas de criatividade para a editoração eletrônica;



Análise e concepção de livros, revistas e jornais;



Compreender a importância do design no desenvolvimento de projetos editoriais.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Laboratório de ideias
12. Apresentar o conceito e suas aplicações em projetos editoriais.
13. Aplicar técnicas de criatividade na concepção gráfica editorial.
14. Apresentar as técnicas utilizadas no desenvolvimento de revistas, livros e jornais.

UNIDADE II – O design editorial
16. Definir os tipos de projetos a desenvolver.
17. Adequar as técnicas ao tipo de suporte.
18. Impressão dos layouts nos suportes.
19. Conduzir e planejar o projeto gráfico.
20. Desenvolvimento de projetos editoriais.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos,
debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas. A
utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição de fichamentos e exposições
imagéticas em slides e filmes que possam ser relacionados às temáticas do programa de
aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e favorecendo trabalhos em
grupo com pesquisas e relatórios. Os recursos didáticos e tecnológicos para tais fins
compreendem: lousa, retroprojetor, computador e outros, conforme as necessidades. A
interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e práticas de forma a propor uma
visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social do
estudante.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina acontece em dois momentos. Num primeiro momento o aluno é
avaliado continuamente, privilegiando a sua participação por meio de atividades teóricas
e/ou práticas supervisionadas, sendo estas computadas como medida de eficiência, e
corresponde a 40% da nota de cada unidade. No segundo momento, a avaliação
corresponde a análise e/ou concepção de projetos de design de superfície, obedecendo os
objetivos da disciplina em cada unidade e tem uma pontuação total de 60% da nota da
unidade.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. reimp. São Paulo, SP:
Nobel, 2009. 159 p.
LEBORG, Christian. Gramática Visual. São Paulo: G. Gili, 2015.
PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro: Senac, 2012.

8. BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOWLES, Melanie; ISAAC, Ceri. Digital Textile Design. Laurence King Publishing
LTD, 2009.
CANEVACCI, Massimo. Comunicação visual. São Paulo, SP: Brasiliense, 2009. 269 p.
COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação. São Paulo:
Summus, 2006. 173 p.
FAJARDO, Elias; SUSSEKIND, Felipe; VALE, Marcio do. Gravura. Rio de Janeiro,
RJ: SENAC, 2002.
JONES, Owen. A gramática do ornamento. São Paulo: SENAC, 2010.

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DISCIPLINA: Wayfinding
CÓDIGO

CR

PERÍODO

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

F111077

03

6º

60

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
EMENTA
Conceitos de sinalizar, suas funções, nível de complexidade de um projeto,
terminologias e elementos que a compõem. Compreensão, análise e aplicação dos
elementos físicos, estruturais, materiais, códigos visuais e sua relação com o meio
ambiente. Análise e aplicação dos processos normativos, industriais e de mercado,
visando o desenvolvimento de um sistema de sinalização para locais públicos ou
privados para os diferentes tipos de usuários.

OBJETIVO DA DISCIPLINA
Desenvolver a capacidade de identificar problemas e oportunidades de projetos de
sinalização para propor soluções adequadas ao tipo de usuário, tecnologias disponíveis,
às realidades econômicas e produtivas das empresas.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS


Conhecimento sobre o universo e a metodologia de projetos de sinalização.



Domínio conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que possibilitem a
execução prática de um projeto de sinalização.



Compreensão de problemas relacionados à orientação no espaço físico-ambiental
por parte dos usuários.



Capacidade para identificar problemas e oportunidades de projetos de sinalização
para propor soluções adequadas às realidades econômicas e produtivas das
empresas.



Capacidade para identificar as necessidades do usuário e as exigências do ambiente
garantindo o fácil acesso aos atrativos.



Capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos, considerando os
procedimentos metodológicos da iniciação científica.



Preparar o aluno para a produção de projetos de sinalização, ressaltando a sua
importância da comunicação entre o ambiente e o usuário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: COMPREENSÃO E ANÁLISES.
1. Conceitos gerais de sistema de sinalização: definições, categorias, funções.
2. Elementos visuais que compõem o sistema de sinalização.
3. Níveis de complexidade de sistemas.
4. Materiais e processos de fabricação.
5. Comportamento do usuário.
6. Ergonomia aplicada ao sistema de sinalização.
7. Metodologia do projeto de sinalização.
8. Apresentação de cases.
9. Diagnóstico da situação existente.
10. Definição da lógica de fluxo.
UNIDADE II: PROPOSIÇÃO E FINALIZAÇÃO PROJETUAL.
1. Elaboração do plano funcional.
2. Definição das mensagens visuais e tipos de placas.
3. Localização das placas.
4. Definição dos parâmetros ergonômicos do sistema de sinalização.
5. Definição conceitual do sistema de sinalização.
6. Testes de compreensibilidade.
7. Estudos tridimensionais (mock-up, modelo).
8. Detalhamento técnico do sistema de sinalização.
9. Seminário.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas buscando a relação teoria-prática para que no seu processo de
formação acadêmica e profissional permita ao aluno aplicar os conhecimentos em
projetos ligados às realidades mercadológicas. Desenvolvimento de exercícios em equipe
com o objetivo de estimular a observação e análise dos problemas relacionados a
projetos de sinalização. Elaboração e apresentação de um projeto de sinalização coerente

ao objeto de estudo. Os recursos didáticos e tecnológicos a serem utilizados
compreendem: lousa, projetor, computador, máquina fotográfica e outros, conforme as
necessidades. O desenvolvimento do projeto será utilizados como recursos de
aprendizagem na interação da teoria com a prática dos conteúdos abordados.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Aplicação de exercícios em formato estabelecido pelo professor o qual terá uma
pontuação dada sobre o resultado do trabalho realizado em grupo, independente da
participação individual de cada aluno integrante. Outro instrumento a ser utilizado será
o scketch book, principal instrumento de avaliação individual do aluno. Cada exercício
proposto deverá ser efetuado individualmente pelo aluno no scketch book e
posteriormente levado para discussão e realização em grupo. Serão utilizados como
critérios da avaliação, a limpeza, a organização do conteúdo, a representação gráfica
(linguagem visual), a argumentação e fundamentação (utilização de conteúdo de outras
disciplinas do curso) e a apresentação oral em sala de aula. No final do curso será
realizada uma pesquisa de campo a fim de desenvolver um projeto, de forma
interdisciplinar, envolvendo as disciplinas: Design da Informação e Meios Digitais de
Representação Gráfica II

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. 2. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007.
LIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 2010.
WHEELER, Alina. Desing de identidade da marca: um guia completo para a criação,
construção e manutenção de marcas fortes. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHAMMA, Norberto Lelé; PASTORELO, Pedro D. Marcas & sinalização: prática em
design corporativo. São Paulo: SENAC, 2007.
GOMES FILHO, João. Ergonomia do objeto: sistema técnico de leitura ergonômica.
São Paulo: Escrituras, 2003.
GUIA brasileiro de sinalização turística. Brasília: EMBRATUR, 2001.
MORAES, Anamaria de (Org.). Avisos, advertências e projeto de sinalização:
ergodesign informacional. Rio de Janeiro: iUsEr, 2002.

LIDWELL, William. Princípios universais do design. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Ebook
Kotler, Philip; Pfoertsch, Waldemar. Gestão de Marcas em Mercados B2B
7º PERÍODO

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de
Curso II
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO

CR

PERÍODO

F111040

04

7º

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
80

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA:
Desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Retomada da trajetória
desenvolvida durante o curso destacando questões emergentes que a sociedade vem
colocando à área de trabalho do designer, verificáveis por investigações empíricas e
fundamentação teórica.

COMPETÊNCIA E HABILIDADES


Capacidade de elaboração de um projeto ou monografia que envolva um tema
capaz de ser abordado pelos conteúdos disponibilizados ao longo do curso de
Design Gráfico.



Desenvolver habilidades de observação, de registro sistemático, de leitura de
múltiplos textos, de relação de informações e de encaminhamentos de problemas
em uma perspectiva interdisciplinar, propiciando, assim, um processo pessoal e
coletivo de aprender a aprender.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I e UNIDADE II:
O programa desenvolvido nesta disciplina dar-se-á através de atendimento por tema
escolhido pelos alunos, sob a orientação de um professor do curso de design gráfico.

METODOLOGIA:
Aulas expositivas, pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas e orientações para o
desenvolvimento do tema.

AVALIAÇÃO:
Apresentação pública do trabalho a uma banca de três professores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERGSTROM, Bo. Fundamentos da Comunicação Visual. São Paulo: Rosari, 2009.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed., São Paulo: Prentice Hall, 2009.
HELLER, Steven. Linguagens do design: compreendendo o design gráfico. São Paulo:
Rosari, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ADG Brasil Associação dos Designers Gráficos. O valor do Design: guia ADG Brasil
de prática profissional do designer gráfico. São Paulo: SENAC, 2002.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Design thinking. Porto Alegre, RS: Bookman,
2011.
ESCOREL, Ana Luiza. O efeito multiplicador do design. São Paulo: SENAC, 2000.
WHEELER, Alina. Design de identidade de marca. 2 ed. Porto Alegre: Bookman,
2008.
STRUNCK, Gilberto. Viver de design. 4. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2004.

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Prática Profissional do Design
CÓDIGO

CR

PERÍODO

F111058

02

7º

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
40

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Conhecimento sobre a legislação e normas vigentes relacionadas à prática e à ética do
design. Informações das principais questões sobre propriedade intelectual (direito
autoral e propriedade industrial), a Lei de Patentes e de registro de desenho Industrial,
os passos do processamento técnico e administrativo do pedido de registro.
Regulamentação da profissão, contratos (de prestação de serviços, de trabalho, de
cessão de direitos entre outros). Direitos e deveres e as diversas implicações e
conseqüências jurídicas na atuação profissional.

OBJETIVO
Desenvolver habilidades e competências necessárias para a compreensão das questões
pertinentes ao registro de uma propriedade industrial e as divergências em relação ao
direito autoral, como também orientar o profissional sobre os seus direitos e deveres
pertinentes ao seu campo de atuação.

COMPETÊNCIA E HABILIDADES


Conhecimento sobre o universo da Lei de propriedade intelectual e de patentes.



Capacidade de exercer a Justiça e coibir ações prejudiciais praticadas por
oportunistas.



Domínio dos conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que possibilitem o
correto procedimento para o pedido de registros.



Performance adequada para a avaliação, análise crítica de projetos e confecção de
pareceres segundo os termos da Lei.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I: Ética e design
1. Código de ética profissional
2. Concorrência especulativa
3. Contratos
3.1. Simplificado
3.2. Completo
3.3. Cláusulas contratuais

UNIDADE II: Conhecimentos gerais da Lei.
1. Conceitos gerais de direito e norma
2. Propriedade Intelectual
2.1. Propriedade industrial e direito autoral
3. Direito autoral
3.1. Autoria
3.2. Obras coletivas
3.3. Registro de obras
4. Desenvolvimento de relatórios técnicos

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas buscando a relação teoria-prática para que no seu processo de
formação acadêmica e profissional permita ao aluno a antecipar as implicações em
relação aos termos da Lei. Desenvolvimento de contratos e construção e análise de
pedidos de registro de propriedade intelectual. Os recursos didáticos e tecnológicos a
serem utilizados compreendem: lousa, computador, projetor multimídia, vídeo e outros,
conforme as necessidades.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação acontecerá na forma de prova escrita e de atividades realizadas
em sala. A participação dos alunos no desenvolvimento dos exercícios em formato
estabelecido pelo professor será utilizado como medida de eficiência. Outro instrumento
de avaliação a ser utilizado será a discussão sobre cases apresentados. Serão utilizados
como critérios do de avaliação a coerência textual, a limpeza, a organização do
conteúdo, a representação gráfica, a argumentação e fundamentação e a apresentação na
forma de seminário em sala de aula.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
O VALOR do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico. 5.
ed. São Paulo: SENAC, 2010.
PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design . São Paulo: Blucher, 2009.
KOVADLOFF, Hugo. Roteiro de uma vida no design. São Paulo: Rosari, 2008.
CUNHA, Frederico Carlos da. A proteção legal do design: marketing - web design .
Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de propriedade intelectual para designers.
Teresópolis, RJ: Novas Idéias, 2006.
STRUNCK, Gilberto. Viver de design. 3 ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2001
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução a Propriedade Intelectual: Teoria da
Concorrencia, Patentes e Signos Distintivos de Acordo com a Lei 9 279/96. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 1997.
MÜSSNICH, Alexandre; WOLFF, Fabiane; CAUDURO, Flávio; MAGALHÃES,
Eliane; BOZZETTI, Norberto. Pensando design. Porto Alegre: UniRitter 2004.
BRASIL. LEI 9.279/96. Propriedade Industrial.
BRASIL. Lei 9.610/98. Lei do Direito Autoral.
BRASIL. Lei nº 6.938. Política Nacional do Meio Ambiente.

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Criatividade e inovação
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PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

EMENTA
Apresentação de técnicas de criatividade para estimular o desenvolvimento do estilo
pessoal. Criatividade individual e em grupos. Criatividade e o ambiente de trabalho.
Inovação e mudança organizacional. Conceitos de criatividade e inovação na gestão do
design.

OBJETIVO:
Desenvolver no discente a postura criativa, bem como, capacitá-lo no gerenciamento da
sua equipe, identificando e potencializando talentos através da criatividade e da
inovação.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS


Capacidade para estabelecer relações conceituais entre Criatividade e Inovação



Possibilitar aos discentes a percepção da sua capacidade e potencialidades criativas



Mostrar como implantar e manter planos e projetos criativos atrelados à gestão do
design, observando os conceitos científicos, técnicos e administrativos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE PROGRAMÁTICA I:
1. Relações conceituais entre criatividade e inovação
2. O papel da criatividade e da inovação na gestão do design
3. Criatividade e ambiente de trabalho: estímulos e barreiras à criatividade e à
inovação.
4. Características de um grupo criativo
5. Modelos de inovação em grupo

6. Importância da criatividade e da inovação na gestão do design.

UNIDADE PROGRAMÁTICA II:
1. Criatividade individual
2. A relação entre criatividade e subjetividade
3. Aspectos da subjetividade e o processo de inovação
4. O pensamento divergente
5. A personalidade criativa
6. Aspectos do pensamento criativo: fluência, flexibilidade, originalidade, elaboração
e desenvolvimento
7. Processo

criativo:

identificação,

preparação,

incubação,

esquentamento,

iluminação, elaboração e verificação.
8. Técnicas para o exercício da criatividade

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas teóricas, expositivas e práticas com utilização de audiovisuais e laboratórios de
informática para a pesquisa, atividades acadêmicas que envolvem: execução de
exercícios, leituras, compreensão analítica e crítica sobre textos estudados e
audiovisuais apresentados.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Provas escritas contextualizadas sobre os conteúdos ministrados. Avaliação do
aproveitamento da aprendizagem através seminários, artigos, participação de discussões
em sala e outras atividades que demonstrem a apreensão do conhecimento. Avaliação
contínua e dinâmica, com exercícios de leitura crítica e resenhas. A participação do
aluno e o interesse na produção das atividades serão considerados como medida de
eficiência (perfazendo até 2,0 (dois) pontos da nota). Exercícios individuais e/ou em
grupo, que deverão ser entregues ao professor conforme normas da ABNT, com
pontuação previamente estabelecida sobre o resultado do trabalho realizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
POYNOR, Rick. Abaixo as Regras: Design Gráfico e Pós Modernismo. Porto Alegre:
Editora Bookman, 2010.

NEUMEIR, Marty. A Empresa orientada pelo design: Como construir uma cultura de
inovação permanente. São Paulo: Bookman, 2010.
MASSARETO, Domenico. Potencializando sua Criatividade. São Paulo: DVS, 2004.
O VALOR do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico.
5. ed. São Paulo: SENAC, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALENCAR, Eunice Soriano de; FLEITH, Denise de Souza. Criatividade: múltiplas
perspectivas. 3. ed. Brasília: UnB, 2003.
BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para o desenvolvimento de novos
produtos. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 1998.
DE MASI, Domenico. Criatividade e grupos criativos. Rio de Janeiro: Sextante,
2003.
DUAILIBI, Roberto; SIMONSEN JR., Harry. Criatividade & marketing. São Paulo:
M. Books, 2009.
GOMES, Luiz Vidal Negreiros. Criatividade. Santa Maria: sCHDs, 2004.
DARLING, Diane. Networking: desenvolva sua carreira criando bons relacionamentos:
24 dicas para superar. Rio de Janeiro: Sextante, 2007. (Coleção Desenvolvimento
Profissional).

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Portifólio e desenvolvimento
profissional
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

CÓDIGO

CR PERÍODO

H115921

04

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
7º

CARGA
HORÁRIA
80
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EMENTA
Elaboração de portifólio profissional e plano de carreira. Desenvolvimento das
capacidades pessoais e estilo próprio de pensamento. Apresentação ao cliente.

OBJETIVO:
Estimular e desenvolver no discente o auto-conhecimento e a elaboração da missão
pessoal.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS


Capacidade para planejar metas individuais;



Competência em assumir a responsabilidade de seu percurso profissional;



Postura ética no relacionamento interpessoal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE PROGRAMÁTICA I:
1. Relações interpessoais na atuação profissional
2. A gestão personalizada do currículo: construção da carreira profissional
3. O portfólio e as potencialidades pessoais
4. Visão humanista: reflexão, diálogo e pré-disposição a inovação e integração

UNIDADE PROGRAMÁTICA II:
1. Elaboração de Portifólio
2. Apresentação ao cliente.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas teóricas, expositivas e práticas com utilização de audiovisuais e dinâmicas.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Provas escritas contextualizadas sobre os conteúdos ministrados. Avaliação do
aproveitamento da aprendizagem através seminários, participação de discussões em sala
e outras atividades que demonstrem a apreensão do conhecimento. Avaliação contínua
com atividades grupais. A participação do aluno e o interesse na produção das
atividades serão considerados como medida de eficiência (perfazendo até 2,0 (dois)
pontos da nota). Elaboração de Portifólio Profissional, com pontuação previamente
estabelecida sobre postura e qualidade de material apresentado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DARLING, Diane. Networking: desenvolva sua carreira criando bons relacionamentos:
24 dicas para superar. Rio de Janeiro: Sextante, 2007.
KAVADDLOFF, Hugo. Roteiro de uma vida no design. Rosari: 2010.
SHAUGHNESSY, Adrian. Como ser um designer gráfico sem vender sua alma. São
Paulo: SENAC, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBARÁ, Saulo; FREITAS, Sydney (Org.). Design: gestão, métodos, projetos,
processos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
LUPTON, Ellen (Organizador). Intuição, ação, criação: graphic design thinking. São
Paulo: Gustavo Gili, 2012.
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. 3. ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. São Paulo:
Cultrix, 2002.
BRUNNER, Robert. Gestão estratégica do design: como um ótimo design fará as
pessoas amarem sua empresa. São Paulo: M. Books 2010.

Ebook
TAMANAHA, Paulo. Planejamento de Mídia: teoria e experiência

Área de Ciências Sociais Aplicadas
DISCIPLINA: Empreendedorismo
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1 EMENTA
Os novos desafios do cenário empresarial.

Comportamento empreendedor.

Características do empreendedor. Fases de criação de um negócio. O plano de negócios.
Viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira. Entidades e formas de
apoio aos novos negócios. Aspectos legais, creditícios, informacionais e tecnológicos
para formação de empresa.
2 OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA

2.1 GERAL


Identificar o perfil, as características e habilidades dos empreendedores.



Possibilitar o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisões com visão
dinâmica e de liderança.



Elaborar e avaliar um Plano de Negócios e suas implicações mercadológicas,
financeiras, operacionais e estratégicas para obtenção dos objetivos pretendidos.

2.2 ESPECÍFICOS

UNIDADE I


Despertar a iniciativa, criatividade, determinação e visão administrativa para a
gestão de negócios;



Desenvolver a capacidade de assumir o processo decisório das ações de
planejamento, organização e controle com criatividade e responsabilidade.

UNIDADE II


Elaborar e avaliar um Plano de Negócios de um produto ou serviço a ser
oferecido à sociedade, identificando seus atributos, vantagens competitivas,
projeções de vendas de desempenho econômico e financeiro, suas fontes de
financiamento e inserção no mercado.

3 COMPETÊNCIAS


Tomar decisões de investimento e financiamento, interpretar as informações
contábeis e de custos para a tomada de decisões sobre os recursos financeiros
na empresa.



Diagnosticar problemas, equacionar estratégias para solucioná-los e atuar
preventivamente com criatividade e determinação.



Desenvolver, implementar e gerenciar sistemas de controle administrativo;



Desenvolver a capacidade para atuar em novas situações;

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I
O PROCESSO EMPREENDEDOR
1.1Conceitos de empreendedorismo e inovação
1.2 Análise histórica de empreendedorismo
1.3 Empreendedorismo no Brasil e no Mundo
1.4 Características do Empreendedor
1.5 Diferenças e similaridades entre administrador e empreendedor
1.6 Fontes de novas idéias
1.8 Diferenças entre idéias e oportunidades
1.9 Oportunidades na internet
1.10 Tendências
1.11 Criação de empresas
1.12. Inovação tecnológica
UNIDADE II
O PLANO DE NEGÓCIOS
2.1 Plano de negócios:

2.2 Conceitos;
2.3 Importância e modelos
2.4 Análise ambiental – interna e externa
2.5 Definições das descrições da empresa
2.6 Plano Financeiro
2.7 Elaboração de um Plano de Negócios

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O programa será desenvolvido através de aulas expositivas e dialogadas, discussão de
casos práticos, dinâmicas de grupo e utilização de recursos tecnológicos avançados.
Para a Unidade II será utilizado software de simulação de elaboração de Plano de
Negócios.

6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliativo será efetuado através do acompanhamento do desempenho do
aluno em relação ao desenvolvimento das competências apresentadas no período,
através de Prova Contextualizada e Medida de Eficiência – ME e da avaliação do Plano
de Negócios.

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias
e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2010.
BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo:
Cengage Learning; Thomson, 2007.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 3. ed.
Rio de Janeiro: Campus, 2008.

EBOOK
BIZZOTTO, Carlos. Plano de negócios para empreendimentos inovadores. Atlas, 2008.
VitalBook file. Minha Biblioteca

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BIAGIO, Luiz Arnaldo; BATOCCHIO, Antonio. Plano de negócios: estratégia para micro e
pequenas empresas. 2. ed. Barueri: Manole, 2013.
LENZI, Fernando Cesar; KIESEL, Marcio Daniel. O Empreendedor de visão. São Paulo:
Atlas, 2009.
SALIM, Cesar Simões et al. Construindo planos de negócios: todos os passos necessários
para planejar e desenvolver negócios de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010
BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São
Paulo: Cengage Learning; Thomson, 2007.
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3. ed.
São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 2009.

EBOOK
BESSANT, John. Inovação e Empreendedorismo - Adminsitração. Bookman, 2009.
VitalBook file. Minha Biblioteca
MENDES, Jerônimo. Manual do empreendedor: como construir um empreendimento de
sucesso. Atlas, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca

