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1- Introdução
O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, habilitação Design Gráfico, foi 

concebido de forma a articular e a integrar as múltiplas linguagens gráficas, as quais 
comportem uma formação múltipla destinada à criação artística abrangente e às 
necessidades comunicacionais e culturais de um mercado econômico em franca 
expansão. Nesse sentido, o curso oferece processos de formação estética que, em 
colaboração com as ciências, a tecnologia, o marketing e outras disciplinas afins, 
integram-se à preparação e ao desenvolvimento dos produtos visuais, trazendo valores 
que estão em conformidade não só com as tendências estético-culturais de nossa 
sociedade mas também com as condições técnico-econômicas da moderna produção 
industrial.

Em um mundo de conflitos de ideias, de valores e de cenários culturais e 
tecnológicos em constante transformação, aparecem diferentes opções para enfocar o 
ensino do Design: do perfil mais tecnocrático ao perfil de caráter mais humanístico; da 
aprendizagem de um ofício à abstração de um projeto. Ou seja, a mesma demanda 
empresarial ou cultural se diversifica, porque as necessidades atuais são múltiplas.

No processo da cadeia produtiva, o Design tem sido importante nos últimos anos, 
visto que a complexidade da comunicação e seus alcances são elementos definidores de 
políticas empresariais. Hoje, a possibilidade de acesso a novos mercados viabiliza-se por 
meio da incorporação da tecnologia e do design à produção. A função do profissional de 
Design é comunicar uma mensagem acerca de um produto, de uma ideia, de uma 
imagem ou de uma empresa. Porquanto habitamos uma “sociedade de imagens”, a 
comunicação visual e a expressão gráfica estão presentes em todas as circunstâncias da 
vida, através de itens que convivem diariamente com o homem moderno, tanto em zonas 
urbanas como rurais, dentro e fora de sua casa, tais como cartazes, fotografias, capas de 
livros, revistas, jornais, sinalizações etc.
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1.1- Justificativa
 O crescimento econômico de uma região está diretamente ligado não só à sua 

capacidade produtiva como também à aquisição de novas posturas condizentes com os 
desafios e as oportunidades do mundo atual. 

Diante de novas perspectivas que apontam para o desenvolvimento da cidade de 
Campos dos Goytacazes-RJ, onde se situa a sede do Instituto Federal Fluminense (IFF), 
como, por exemplo,  a  instalação do Porto do Açu, em São João da Barra-RJ,  e do 
Complexo Logístico e Industrial, em Barra do Furado, região litorânea do município de 
Quissamã-RJ, acredita-se que, em alguns anos, a região dobrará seu potencial produtivo,  
tornando-se uma zona   economicamente viável  e com grande potencial de crescimento, 
ampliando, assim, o comércio e serviços locais e, consequentemente, fortalecendo o 
mercado da região Norte-Fluminense. Neste novo ciclo de desenvolvimento econômico, é 
necessário que a região esteja preparada, em vários aspectos, para receber as 
demandas provenientes desses grandiosos empreendimentos, a fim de que o município 
possa realmente usufruir de todas as possibilidades de crescimento e programar uma 
economia competitiva perante os mercados interno e externo.

Diante desse cenário, a proposta de um curso de Design Gráfico na região se 
justifica na medida em que há um forte mercado em formação que necessitará de 
profissionais criativos, cujo perfil aponta para as seguintes características: autonomia, 
capacidade de autogestão de seus conhecimentos e habilidades, competência para firmar 
o valor de suas propostas na sociedade e no mercado e, por fim, idoneidade para se 
adaptar às transformações e aos novos cenários de trabalho.

Sendo assim, a nossa proposta é de uma aprendizagem baseada no cultivo da 

criatividade e das capacidades expressivas do estudante, fomentando as sinergias entre 
a Arte e o Design, bem como disseminado o caráter socioeconômico e estratégico desta 
área profissional.

 Além disso, o Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) está situado entre duas 

capitais – Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). Essa posição geográfica, somada à 

inexistência de um curso de Design Gráfico nesse eixo, foi de suma importância para o 
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projeto de criação do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico. 

O Design Gráfico é um forte representante da indústria criativa, um setor que vem se 

tornando cada vez mais importante na economia regional e nacional, além de ter 
apresentado um forte crescimento nos últimos 10 anos (69,1%), conforme estudo 
realizado pela FIRJAN, em 2014. Nesse período, o PIB da Indústria Criativa avançou 
69,8% em termos reais, ou seja, quase o dobro do crescimento  do PIB brasileiro (36,4%), 
no mesmo período.

 
PIB CRIATIVO ESTIMADO E SUA PARTICIPAÇÃO NO PIB TOTAL BRASILEIRO – 2004 A 2013. FONTE: FIRJAN

Em termos de remuneração, o Estado do Rio de Janeiro destaca-se como grande 
protagonista do setor. Enquanto a média de rendimento mensal do brasileiro era de R$ 
2.073, a dos profissionais de Design ficou em R$ 3.326. O Design Gráfico figura entre os 
que tiveram maior aumento, corroborando estudos como o da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), que destaca que “dentro de um cenário onde os 
produtos são cada vez mais parecidos, a criatividade passa a ser vista como um ativo 
importante dentro da lógica de agregação de valor.” (FIRJAN, 2014). 

Nas últimas décadas, as empresas perceberam o papel transformador que a 
criatividade tem no sistema produtivo, voltando cada vez mais seus olhos para o uso das 
ideias como recurso para geração de valor. Assim:

�6



 IF Fluminense – Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico

Nesse contexto, a diferenciação de produtos e marcas também ganhou 
relevância, colocando o Design como uma peça chave nesse processo – 
não por acaso, foi o segundo setor que mais cresceu nesse período, mais 
do que dobrando o número de trabalhadores com carteira assinada 
(+104,3%). (FIRJAN, 2014.) 

Por se tratar de uma atividade criativa cujo foco é o usuário, o Design é capaz de 
propor respostas às mudanças econômicas, tecnológicas, sociais e demográficas que 
influenciam no comportamento de consumo. A nosso ver, o profissional de Design Gráfico 
é capaz de repensar a produção, a distribuição e a comercialização de produtos, porque:

o design agrega não somente beleza mas também, e principalmente, pensa 
soluções às questões primordiais da evolução do ser humano, (…) Para 
consumidores cada vez mais movidos por preferências individuais de gostos e 
estilos de vida, o design é capaz de transformar atividades rotineiras, como 
tomar café, dirigir ou se vestir em experiências únicas. (FIRJAN, 2014) 

O nível de investimento em países com elevados índices de crescimento faz com 

que a cadeia produtiva aposte na integração do Design com outras áreas do 

conhecimento.

2 - Concepção do Curso
2.1 – Objetivo Geral

O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico tem como objetivo geral a 
formação de tecnólogos, para atuarem no desenvolvimento de projetos de comunicação 
visual em escritórios de Comunicação e de Design mas também em empresas que 
investem no Design como uma ferramenta competitiva e diferenciada.

Com o esperado desenvolvimento da região Norte- Fluminense nos próximos anos, 
o nível de competitividade e de profissionalismo também crescerá. Por conseguinte, o 
profissional da área de Design  terá uma enorme importância para as empresas da região 
que terão como meta os mercados nacional e internacional

Em consonância com a missão do IFFluminense (IFF), que é  participar 
decisivamente na construção de alternativas para o desenvolvimento regional e atuar 
como Centro de Referência de Formação Profissional na região e suporte na qualificação 
tecnológica de nível superior, criou-se, no IFF, o Curso Superior de Tecnologia em Design 
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Gráfico.

2.2 – Objetivos Específicos

● Produzir, através do ensino, pesquisa e extensão, conhecimentos e 
tecnologias, em consonância com as exigências do mundo atual;

● Prover o mercado de profissionais qualificados para ocuparem postos de 
trabalho na área de design gráfico;

● Capacitar o aluno a empreender o seu próprio negócio na área de Design 
Gráfico;

● Preencher a lacuna existente no campo da formação profissional superior na 
região;

● Proporcionar ao discente uma introdução gradual e sistemática no universo do 

design, de modo a capacitá-lo plenamente para atender demandas inerentes à 

gestão de marcas. 

2.3 –  Perfil do Egresso

Após a conclusão do curso, o egresso deverá apresentar o seguinte perfil:

● Possuir competências múltiplas que lhe permitam transitar com desenvoltura 
entre as diversas atividades da área, bem como atender às mais diversas 
demandas de um extenso mercado, porém propenso a mudanças rápidas e 
constantes;

● Possuir pensamento crítico, autonomia intelectual, criatividade e capacidade 
para estabelecer novas e originais concepções visuais;

● Ser capaz de se adaptar plenamente a novas condições de trabalho, a novas 
tecnologias e a novas exigências de conhecimento, de qualidade e de 
produtividade, sem, contudo, render-se aos exageros ideológicos do consumo e da 
massificação advinda do mundo globalizado;

● Ter compromisso com a ética profissional voltada à organização democrática 
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da vida em sociedade;

● Ser capaz de trabalhar em equipe, de modo a manter um bom relacionamento 
pessoal, produtivo e criativo;

● Ser capaz de manter constante intercâmbio com segmentos de outras formas 
de arte, com a sociedade, com a cultura nativa e outras culturas, buscando uma 
visão integrada e geradora de novas ideias e possibilidades;

● Ser capaz de aperfeiçoar e desenvolver, de forma autônoma e contínua, suas 
aptidões para a vida social e produtiva, buscando novos conhecimentos que 
possibilitem o êxito em um mundo regido pela competição e pela inovação 
tecnológica.

2.4 – Formas de acesso ao curso

O acesso ao curso dar-se-á em conformidade com a Constituição Federal, com a 
LDB, com o Parecer nº. 95/98, com os Decretos nº. 5.224/2004 e 5.773/2006 e também 
com a lei n°. 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, ou seja, mediante processo seletivo de igualdades de 
oportunidades para acesso e permanência na instituição; equidade; conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente e processo seletivo de capacidades. 

O acesso ao curso dar-se-á semestralmente, sendo ofertadas 30 vagas por meio  de 

processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório – Concurso Vestibular e também 

pelos seguintes mecanismos:
I. Mediante processo seletivo em consonância com os dispositivos legais 

em vigência e edital que regulamenta as normas do concurso;

II. Por transferência externa, conforme normas estabelecidas em edital 
próprio;

III. Por transferência interna, desde que o candidato esteja matriculado em 
curso de mesma área oferecido em outro campus do IFFluminense 
(processo regulado por edital específico);

IV. Por portadores de diplomas. O ingresso será concedido desde que haja 
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vagas e mediante critérios estabelecidos em edital próprio para esse fim.

2.5 –  Gestão Acadêmica do curso

2.5.1 - Coordenação

Nome: Joelma Alves de Oliveira
Titulação: Especialista em Gestão, Design e Marketing/IFF
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7589819717454591

2.5.2  - Coordenação Adjunta

Nome: Hugo Reis Rocha
Titulação: Especialista em Marketing Empresarial/UFF
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3550449218825257

2.6 –  Corpo Docente 

O corpo docente é composto por servidores públicos da Administração Federal, que, 

em sua quase totalidade, trabalham no regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), 
conforme tabela a seguir.

SIAPE NOME TITULAÇÃO REGIME

1 1884702 Alan Rene Lopes Neves Especialização DE

2 2176075 Ana Lúcia Monteiro Ramalho Poltronieri 
Martins

Doutorado DE

3 1953974 Bruno Pinto da Silva Pessanha Especialização 40h

4 1911995 Daniela Bogado Bastos de Oliveira Doutorado DE

5 269272 Eliseu Cesar Miranda Vailant Especialização DE

6 268921 Marcos Antonio Esquef Maciel Doutorado DE

7 1506751 Hugo Reis Rocha Especialização DE

8 2720214 Joelma Alves de Oliveira Especialização DE
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Doutores: 27,8%
Mestres: 38,9%
Especialista: 27,8%
Graduado: 5,5%

2.7 – Estruturação do NDE

  O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é responsável pela concepção do Projeto 

Pedagógico de cada Curso Superior do IFFluminense Campus Campos-Centro e tem, por 
finalidade, a elaboração, a execução e a constante avaliação do mesmo.

O Núcleo Docente Estruturante é constituído da seguinte forma:

I - pelo Coordenador do Curso (presidente);
II- de, no mínimo, 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do Curso, 

além do Coordenador Acadêmico do Curso;
III- de, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

Programas de pós-graduação stricto sensu;
IV- por professores em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 

menos 20% em tempo integral, sem qualquer tipo de afastamento ou licença 

9 4488360 Julio Cezar Negri Ramos Graduação 40h

10 2530694 Leandro do Nascimento Vieira Mestrado DE

11 269152 Leonardo de Vasconcellos Silva Mestrado DE

12 364108 Luiz Claudio Goncalves Gomes Mestrado DE

13 6269221 Renata Ribeiro Gomes de Queiroz Soares Doutorado DE

14 1658842 Raquel Fernandes Mestrado DE

15 269133 Neila Gondim de Azeredo Doutorado DE

16 1894814 Marcos Abraao Fernandes Ribeiro Mestrado DE

17 2226139 Thiago Soares de Oliveira Mestrado DE

18 2968894 Cristiaine Silva Ribeiro Mestrado DE
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regulamentada.
Seguindo essas orientações, segue a tabela de composição do NDE do Curso 

Superior de Tecnologia em Design Gráfico. 

2.8 - Colegiado do Curso

São atribuições do Colegiado do Curso:
● Eleger o Coordenador Acadêmico do Curso Superior, respeitando as normas 

definidas no Regimento Interno do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Instituto Federal Fluminense campus Campos-Centro;

● Participar em conjunto com o NDE da elaboração do Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC);

● Definir os procedimentos de avaliação do Curso;

● Acompanhar de forma sistemática o desenvolvimento das atividades 
especificadas no PPC;

● Apreciar a(s) proposta(s) de alteração do PPC, quando houver;

● Apreciar os trabalhos de releitura curricular realizados pelo NDE do Curso 
Superior, quando houver;

NOME TITULAÇÃO REGIME

Joelma Alves de Oliveira (Presidente) Especialização DE

Hugo Reis Rocha Especialização DE

Marcos Antonio Esquef Maciel Doutorado DE

Luiz Claudio Goncalves Gomes Mestrado DE

Raquel Fernandes Mestrado DE

Leonardo de Vasconcellos Silva Mestrado DE

Leandro do Nascimento Vieira Mestrado DE
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● Colaborar com o NDE na indicação de formas de incentivo ao 
desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades do 
Curso Superior, de exigências do mundo do trabalho (regionalização), afinadas com 
as políticas públicas relativas à área de conhecimento do Curso;

● Cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes do Curso Superior de acordo 
com o Regimento do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro;

● Apreciar o calendário anual de atividades do Curso e propor alteração, quando 
necessário;

● Apreciar a indicação dos profissionais responsáveis pelos componentes 
curriculares, pelas orientações de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e pelas 
coordenações/orientações de Projetos Institucionais vinculadas ao Curso, em 
conformidade com as normas vigentes do IF Fluminense do campus Campos-
Centro;

● Emitir parecer sobre processos de revalidação de diplomas de Cursos 
Superiores expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, 
quando solicitado;

● Apreciar os processos de solicitação de revisão da promoção de alunos, 
depois de vencidas todas as instâncias anteriores;

● Apreciar convênios e projetos de Pesquisa e de Extensão relacionados ao 
Curso e realizadas com outras Instituições, quando solicitado;

● Apreciar os processos de afastamento de capacitação de profissionais 
vinculados ao curso, apresentando propostas para suprimento das atividades por 
eles desenvolvidas no referido Curso;

● Apreciar propostas de distribuição de recursos financeiros relativos a atos da 
Coordenação do Curso;

● Promover em conjunto com o NDE atividades de integração com os 
Colegiados dos demais cursos superiores e setores do IF Fluminense do campus 
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Campos-Centro.

O Colegiado do Curso Superior é constituído da seguinte forma:

I. Pelo Coordenador Acadêmico do Curso Superior, eleito pelo corpo docente 
do referido Curso, que, no exercício da Presidência, deverá: a) convocar e presidir 
as reuniões do Colegiado, com direito a voto, inclusive o de qualidade; b) 
representar o Colegiado do Curso junto aos órgãos do campus Campos-Centro; c) 
promover a execução das deliberações do Colegiado; d) indicar relator ou 
comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado do Curso; e) 
delegar competência para execução de tarefas específicas; e f) decidir, ad 
referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do Colegiado;

II. Por todos os professores que compõem o corpo docente do Curso 
Superior;

III. Por 02 representantes do corpo discente, regularmente matriculados e 
indicados por seus pares.

O Colegiado reunir-se-á semanalmente e extraordinariamente por 
convocação do Presidente ou mediante solicitação expressa de, pelo menos, um 
terço de seus membros. Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de 
convocação previsto poderá ser reduzido, e a indicação de pauta, omitida, 
justificando-se a medida no início da reunião.

2.11 - Certificados e Diplomas

Caso o aluno já tenha sido aprovado em todos os componentes curriculares do 

curso, esteja quite com o Registro Acadêmico e com a Biblioteca, já tenha realizado a 

entrega da versão final do TCC à Biblioteca, assim como realizado o ENADE quanto 

cabível ao curso, ele estará apto a receber uma declaração emitida pela Instituição, 

indicando que já está aguardando a Colação de Grau no final do semestre letivo em que 

está matriculado. Somente após a Colação de Grau, o aluno poderá obter a sua 
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Declaração de Conclusão de Curso.

A certificação de conclusão do curso se dará mediante a colação de grau dos 

discentes.

 O diploma será expedido com a titulação de TECNÓLOGO (A) EM DESIGN 

GRÁFICO.

3- Componente Curricular
O Curso Superior de Tecnologia Design Gráfico possui um regime de matrícula 

semestral. Para integralizar a carga horária do Curso, o limite mínimo é de seis 

semestres.

3.1 - Matriz Curricular

1º PERÍODO

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (h/a)

Representação Gráfica I 60

Produção e Interpretação de texto 40

História da Arte I 40

Teoria da Percepção 40

Perspectiva e Sombra 60

Oficina da Cor e da Forma 60

Desenho I 60

Plástica I 40

TOTAL 400
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2º PERÍODO

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (h/a)

História da Arte II 40

Desenho II 60

Plástica II 40

Oficina Básica de Projeto 80

Fotografia 40

Computação Gráfica nas Artes I 80

História das Artes e das Técnicas 40

TOTAL 380

3º PERÍODO

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (h/a)

Teoria da Informação e Comunicação 40

Desenho III 60

Linguagem Fotográfica e Cinematográfica 60

Planejamento Visual I 160

Computação Gráfica nas Artes II 80

Tipologia 40

TOTAL 440
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4º PERÍODO

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (h/a)

Planejamento Visual II 160

Ergonomia Informacional 40

Fotografia Digital 40

Teoria e Análise da Imagem 40

Tipografia 40

Metodologia do Projeto 40

Marketing e Design 40

TOTAL 400

5º PERÍODO

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (h/a)

Estudos Socioeconômicos 40

Gerência de Projeto 40

Planejamento Visual III 160

Produção de Textos Científicos 40

Produção Gráfica I 60

Sinalização Urbana e de Interiores 120

TOTAL 380
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6º PERÍODO

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (h/a)

Ética e Legislação 40

Ilustração 60

Produção e Tecnologia da Imagem 60

Produção Gráfica II 60

Tópicos Especiais 40

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 160

TOTAL 420

OPTATIVAS

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (h/a)

Serigrafia 40

Oficina de História em Quadrinhos 40

Libras 40
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3.2 - Componentes Curriculares

1º PERÍODO

DISCIPLINA: DESENHO I

Carga Horária: 60h

Período: 1º

EMENTA

Desenho de observação: organização do espaço, percepção e composição. Estudo 
do objeto em função do seu contexto espacial. Escala e legibilidade da forma. Percepção 

com relação à proporção, enquadramento, escala, luz e sombra, texturas dos diferentes 

materiais usados como estudo de desenho, tais como: argila, ferro, vidro, porcelana etc.

OBJETIVOS

• Entender a linguagem bidimensional e os conceitos de percepção e composição, 
com perfeito domínio das técnicas de execução de desenhos visualmente 
expressivos;

• Executar à mão livre, de memória ou com o uso de modelos, desenhos de 

objetos naturais ou artificiais.

CONTEÚDO

• Introdução à linguagem gráfica com ênfase no caráter experimental;

• Organização do espaço bidimensional, percepção e composição;
• Desenho de observação: desenho de modelos individuais e em conjunto;
• Estudo do objeto em função do seu contexto espacial;
• Modulação, síntese formal, escala e legibilidade da forma;
• Diferenciação das superfícies dos materiais segundo suas texturas.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PIPES, Alan. Desenho para designers. Tradução de Marcelo A. L. Alves. São Paulo: 
Editora Blucher, 2010.

CURSO de desenho e pintura. Tradução de Cássia Rocha, Regina Amarante. São
Paulo: Globo, 1985.

HALLAWELL, Philip. À mão livre 1: a linguagem do desenho. 12. ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1994.

PARRAMÓN, José María. Como desenhar com carvão, sanguina e giz. Tradução de 

Maria João Cordeiro. 2. ed. Lisboa: Presença, 2003.

PARRAMÓN, José María. Luz e sombra em desenho artístico. Tradução de José 

Stefanino Vega. Rio de Janeiro: LIAL, 1986.
PEARSALL, Ronald. Introdução ao desenho. Tradução de Isabel Teresa Santos. 

Lisboa: Estampa, 1995.
RODRIGUEZ, Ramon de Jesús. Dibujo. 4. ed. Barcelona: Parramón Ed., 2000.

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ARTE I

Carga Horária: 40h
Período: 1º

EMENTA

Estudo e desenvolvimento da produção artística, no campo das artes visuais, da Pré-
história ao Renascimento.

OBJETIVOS

• Apreciar criticamente a produção artística no campo das artes visuais, dentro do 
seu contexto histórico, social e cultural, da pré-história ao Renascimento;
• Identificar as obras de arte mais significativas, da Antiguidade ao Renascimento;
• Analisar e refletir sobre a arte, partindo da leitura de obras expressivas, da 

Antiguidade ao Renascimento.
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CONTEÚDO

• A arte da pré-história: pequenas esculturas, pinturas rupestres.
• A arte das primeiras civilizações: o Egito Antigo
• A arte grega: período arcaico; formalismo clássico; o realismo do período 

helenístico.

• A arte romana. Artistas gregos em Roma. Desenvolvimento da arte romana até 

550.

• A arte do Oriente: a arte indiana até os mongóis; a arte chinesa até o século XIV, 

uma tradição de paisagismo; a arte japonesa (o panorama inicial; influências da China 
e outros países; influências em épocas recentes); a arte bizantina (a individualidade 
dentro da conformidade); a arte islâmica (variações de estilo na arte islâmica).
• A arte romântica do século XI. O patrocínio das artes pela Igreja.

• A arte romântica do século XII. Reações à ostentação.

• Arte gótica (séculos XII e XII). A arte gótica na França. A arte gótica fora da 
França.
• Arte gótica (séculos XIII e XIV). O gótico tardio.
• A arte da Renascença: humanismo e reflorescimento do classicismo.
• A arte da Renascença: a arte florentina; a arte italiana do final do século XV; 

Florença e Roma - a Alta Renascença; A Alta Renascença no norte da Itália.
• O Renascimento flamengo.
• A Renascença na Alemanha.
• A Renascença francesa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHENEY, Sheldon. História da arte. 1. ed. São Paulo: Rideel, 1995, 3v.
CHILVERS, Ian (Compeorg.). Dicionário Oxford de arte. Tradução de Marcelo 

Brandão Cipolla; revisão técnica Jorge Lúcio de Campos. 2. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
JANSON, H. W. (Horst Woldemar). História geral da arte. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001. 3v
BAUMGART, Fritz Erwin. Breve história da arte. Tradução de Marcos Holler. 2. ed 
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São Paulo: Martins Fontes, 1999.
FAURE, Élie. A arte antiga. Tradução de Alvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 

1990.
FAURE, Élie. A arte medieval. Tradução de Alvaro Cabral. São Paulo: Martins 

Fontes, 1990.
FAURE, Élie. A arte renascentista. Tradução de Alvaro Cabral. São Paulo: Martins 

Fontes, 1990.

DISCIPLINA: OFICINA DA COR E DA FORMA

Carga Horária: 60h

Período: 1º

EMENTA

Estudo da forma no campo bidimensional. Elementos básicos da linguagem visual e 
suas possibilidades. Teoria e percepção da cor e sua psicodinâmica. Relações cromáticas 
nas artes plásticas e gráficas. Desenvolvimento da expressão gráfico-plástica e da 
gramática visual.

OBJETIVOS

Conhecer os princípios da cor e da forma, sua percepção estética e importância na 
comunicação visual. Aplicar os princípios da percepção da cor e da forma na produção de 
imagens com significativo apelo comunicacional. Identificar os aspectos físicos, químicos, 
fisiológicos, psicológicos, simbólicos da cor, aplicados ao design.

CONTEÚDOS

Elementos
• Forma
• Formas naturais e artificiais
• Volume
• Espaço
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• Proporção
• Relevo
• Textura
• Luz e sombra
Forma como representação
• Modelos na natureza e nos produtos da cultura humana
• Estruturas formais e sistemas de proporção
• Metamorfose
• Analogias formais
• Dimensões simbólicas da forma
Cor
• Percepção
• Classificação
• Cor e luz
• Cor e forma
• Harmonização
• Contrastes 
Teoria das cores
• Teoria de Newton
• Teoria de Goethe
• Outras
Características da cor
• Físico-químicas
• Cor-luz
• Cor-pigmento
• Fisiológicas
• Psicológicas
• Simbólicas
A cor como elemento expressivo
Pesquisa de materiais e técnicas
Representação gráfica
A cor na comunicação visual
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. 
Tradução de Ivonne Terezinha de Faria. São Paulo: Pioneira, 1980.

FARINA, Modesto, LEAL, Jairo Pires (Revcientif.). Psicodinâmica das cores em 
comunicação. Diretor de arte Heliodoro Teixeira Bastos. 4. ed. São Paulo: E. Blucher, 
1990.

GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 6. ed. 
São Paulo: Escrituras, 2004.

GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e 
cultural da simbologia das cores. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2004.

GUIMARÃES, Luciano. As cores da mídia: a organização da cor informação no 
jornalismo. São Paulo: Annablume, 2003.

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Tradução de José Manuel de 

Vasconcelos. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
NOËL, Émile. As ciências da forma hoje. Campinas: Papirus, 1996.
PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2004.
TISKI-FRANCKOWIAK, Irene. Homem, comunicação e cor. São Paulo: Ícone, 2000.
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. Tradução de Alvamar Helena 

Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LUPTON, Ellen. PHILIPS, Jennifer Cole. Novos Fundamentos do Design. Tradução 
de Cristian Borges. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

HELLER, Eva. A psicologia das cores; como as cores afetam a emoção e a razão. 
Tradução de Maria Lúcia Lopes da Silva. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2012

FRASER, Tom. BANKS, Adam. O guia completo da cor. Tradução de Renata Bottini. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2007.

PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. 10 ed. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 
2009.

AMBROSE, Gavin. HARRIS, Paul. Cor. Tradução de Francisco Araújo da Costa. 
Porto Alegre. Bookman, 2009.
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FERNANDES, Maria Regina Silveira. Da Cor Magenta: um tratado sobre o fenômeno 
da cor e de suas aplicações. Rio de Janeiro. Synergia, 2008.

DISCIPLINA: PERSPECTIVA E SOMBRA

Carga Horária: 60h

Período: 1º

EMENTA

 Realização de perspectivas angulares e paralelas com uso de instrumental, a partir 

do conhecimento trabalhado em aula do conceitual ao prático com vistas à aplicabilidade 

no campo das artes visuais.

 OBJETIVOS

Estudar sobre o fenômeno da perspectiva conhecendo os principais métodos 
perspectivos com vistas à realização de desenhos de objetos e temas de interesse a 
áreas de comunicação visual.

- Executar, à mão livre, desenhos perante observação de imagens;

- Realizar representações gráficas perante perspectivas espaciais reais, imersão no 
ambiente;

- Desenvolver desenhos que representem objetos tridimensionais em um espaço 
bidimensional com uso de instrumental, papel e passo-a-passo das construções 
requeridas para a perspectiva angular e perspectiva paralela.

 CONTEÚDO

• O fenômeno da perspectiva.
• Notícia histórica sobre o desenvolvimento dos métodos perspectivos
• Aplicação do desenho da perspectiva nas artes visuais.
• Fundamentos básicos da perspectiva.
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• As regras da perspectiva.
• Procedimentos gráficos para a representação em perspectiva paralela.
• Procedimentos gráficos para a representação em perspectiva angular.
• Estudo teórico e prático dos métodos perspectivos
• Análise comparativa entre os métodos.
• Métodos usuais para a determinação das sombras em perspectiva.
• Exercícios dirigidos a criação de enunciados e outros usos do desenho técnico da 

perspectiva.

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 CAVALLIN, Jose. Perspectiva linear cônica. 2. ed. [Curitiba]: A. M. Cavalcante, 1976. 
63 p., il. ISBN (Broch.).

CLAUDI, Claudio. Manual de perspectiva. Tradução de E Ruíz. 7. ed. Barcelona: G. 
Gili, 1980. viii, 86 p., xxxii p., il. ISBN (Broch.).

PARRAMÓN, José María. A perspectiva na arte. 2. ed. Lisboa: Presença, 1998. 111 

p., il. color. (Desenhar e pintar). ISBN (Broch.).

SMITH, Ray. Introdução à perspectiva. Tradução de Maria Aparecida Baptista. São 

Paulo: Manole, 1996. 72 p., il. color. (Escola de arte). ISBN (Enc.).
WHITE, Gwen; NOGUEIRA, Eduardo. Perspectiva: para artistas, arquitectos e 

desenhadores. Tradução de Conceição Jardim. 4. ed. Lisboa: Presença, 2000. 104 p., il. 
ISBN (Broch.).

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 LAWSON, Philip J. Perspectiva para dibujantes. Tradução de Roberto Fuchs. 2. ed. 
Barcelona: G. Gili, 1959. 261 p., il. ISBN (Enc.).

MONTENEGRO, Gildo A. A perspectiva dos profissionais: sombras, insolação, 
axonometria. São Paulo: E. Blucher, c1983. 155 p., il., 16x23cm. ISBN (Broch.).

PEREIRA, Antonio Lopes. Perspectiva e sombra. [Rio de Janeiro]: IME, 1951. iv, 82 
p., il. ISBN (Broch.).

ROCCO, Luigi. Prospettiva: manuale di teoria, tecnica e pratica per gli studenti dei 
primi anni del liceo artistico, scientifico e magistrale. Bologna: Calderini, 1974. 105 p., il. 
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ISBN (Broch).

DISCIPLINA: PLÁSTICA I

Carga Horária: 40h

Período: 1º

EMENTA

Experimentação com materiais e técnicas diversas na representação em volume. 
Transposição de escala. Teoria e pratica de oficina. Modelos.

OBJETIVOS

Capacitar para análise e a correta interpretação dos objetos e as situações 
tridimensionais;

Oferecer um amplo panorama dos procedimentos escultóricos, das técnicas, 
ferramentas e materiais a eles associados;

Capacitar para o manejo das formas volumétricas com sentido estético e para 
tomada de decisões pessoais dentro do processo de projetação.

 CONTEÚDO

• Linguagem formal, destreza, técnicas e conhecimento de materiais e de 
ferramentas.

• Gênese do volume a partir de uma estrutura bidimensional:
• Estudo dos mecanismos primários e elementares para a elaboração de formas 

tridimensionais.

• Aproximação à racionalização da forma tridimensional:

• Isolar a forma volumétrica e sua análise, modulação do espaço, as formas 
abertas e fechadas.

• O modelo analítico das formas da natureza como base para a geração da forma.
• A biônica
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• Novos tipos de materiais:
• Reciclagem, sucata etc.
• Técnicas de reprodução e moldes.
• Modelos, protótipos, moldes e matrizes.
• Iniciação ao modelo como estudo preliminar, interpretação dos desenhos 

técnicos, técnicas e materiais.
• O modelo como estudo volumétrico, características, tipos, escalas, nível de 

definição.

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Tradução de José Manuel de 

Vasconcelos. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia 

didática. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. Tradução de Alvamar Helena 

Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
FONTOURA, Ivens. Decomposição da forma: manipulação da forma como 

instrumento para a criação. Curitiba:
Itaipu, 1982.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 9 ed. Petrópolis: Vozes,
1993. 187 p. Ilus.
NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje. Tradução de Cid Knipel Moreira. 

Campinas: Papirus, 1996.
COOPER, Emmanuel. Historia de la cerámica. Barcelona: CEAC, 1999.
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DISCIPLINA: PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Carga Horária: 40h

Período: 1º

EMENTA

A expressão escrita tendo em vista o campo das artes visuais.

 OBJETIVOS

Conhecer a estrutura da língua padrão e suas variações regionais, com perfeito 
domínio do seu uso.

Possuir desenvoltura na prática da expressão oral e escrita tendo em vista a sua 
aplicabilidade no campo das artes visuais.

 CONTEÚDO

• Os diferentes conceitos de texto. O texto como rede de sentidos. A leitura como 
produção de sentidos. A imagem como texto.

• Leitura de uma capa de disco de artista da atualidade.
• Polissemia da imagem. Leitura de imagens. O texto legendado X texto não 

legendado.
• A linguagem como criação humana. As linguagens criadas como representação 

do real. O signo linguístico. Significante e significado. Código.
• Os signos visuais. O ícone, o índice e o símbolo. A leitura como processo de 

decifração da vida. Leitura de textos verbais, narrativos e poéticos. A interpretação.
• Diferentes códigos e linguagens. A comunicação como objetivos da linguagem. 

Leitura de diferentes imagens de diferentes épocas e autores. Leitura semiótica da 
Monalisa.

• Textos verbo-visuais. A Arte sequencial: linguagem de "tirinhas". Estudo e 
produção de poemas-código.

• A sintaxe das linguagens: organização dos elementos textuais. Leitura de textos 
em que a pontuação e a sintaxe são responsáveis pelos sentidos possíveis.

• A linguagem poética. Estudos de poemas visuais. Produção de textos.
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• Linguagem e comunicação; elementos da comunicação. A linguagem e 
comunicação nos exames. Assistência ao filme “2001, uma odisséia no espaço”.

• Discussão sobre filme. Resenha escrita sobre o filme. A comunicação que brota 
das diversas linguagens.

• Oficina de textos: o texto descritivo. Experiências sensoriais. Leitura como 

estímulo para criação. Técnica do prefixo arbitrário de Gianni Rodari para introdução à 

narrativa literária.
• A introdução ao texto narrativo. O espaço e o tempo narrativos. Diferentes formas 

de introdução. Criação de pequenos contos.
• Criação de personagens. O desenvolvimento da percepção. Produção de 

pequeno conto em que a personagem tem destaque especial.
• Estudo do texto publicitário. Leituras e criação de texto.
• Leitura de revistas. Os diferentes tipos de textos. Localização e identificação. 

Desenvolvimento de textos a partir de temáticas propostas pelos textos lidos.
• O texto dissertativo. Elaboração do tópico frasal. Identificação da tese e dos 

argumentos. Criação do texto argumentativo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Editora Lucena, 1999.
MARTINS, Dileta Silveira, ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental: de 

acordo com as atuais normas da ABNT. 22. ed. rev. eampl. Porto Alegre, RS: Sagra, 
2001.

WALTY, Ivete Lara Camargos, FONSECA, Maria Nazareth Soares, CURY, Maria 
Zilda Ferreira. Palavra e imagem: leituras cruzadas. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo. 3. ed. São Paulo: O Estado de São 
Paulo, 1997.  
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DISCIPLINA: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

Carga Horária: 60h

Período: 1º

EMENTA

Conceitos de desenho geométrico. Fundamentos da geometria descritiva. Noções de 
desenho técnico e normas a ele aplicadas. Sistemas de representação. Projeção 
ortogonal de peças simples. Cotagem, perspectivas e desenvolvimento.

 OBJETIVOS

O curso tem como objetivo oferecer ferramental teórico e prático da representação 
gráfica para a formação do profissional em design.

CONTEÚDO

• Geometria gráfica
• Linhas retas, paralelas, perpendiculares, tangentes, círculos, curvas, ângulos, 

formas geométricas.
• Geometria descritiva
• Sistemas de projeção, projeções do ponto nos diversos diedros, representação 

do ponto, da reta e do plano, Paralelismo e ortogonalidade, condições de pertinência, 
posições que um plano pode ocupar, rotação e rebatimento.

• Letras e algarismos
• Letras de traço simples, letras maiúsculas, letras minúsculas, legendas.
• Normas
• Normas ISO, DIN e ABNT.
• Desenhos e esboços ortográficos
• Teoria, vistas ortográficas, as seis vistas, as três dimensões espaciais, partes 

invisíveis, linhas de centro seleção das vistas, projeção das vistas, desenho à mão 

livre.
• Vistas auxiliares
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• Conceitos básicos, classificação das superfícies, direções das superfícies 
inclinadas, finalidade das vistas auxiliares, vista normal de linha, superfícies oblíquas, 
vistas normais das superfícies oblíquas.

• Vistas secionais
• Cortes completos, meios-cortes, cortes parciais, rebatidos e removidos, cortes 

auxiliares, hachurado, cortes e símbolos convencionais.
• Perspectiva
• Classificação dos métodos perspectivos, perspectiva isométrica, projeção a partir 

de vistas ortográficas, perspectiva cavalera.
• Cotas
• Linhas e símbolos, seleção de distâncias, colocação de cotas, a cotagem de 

características padronizadas, precisão e tolerância, métodos de produção, cotagem 
pelo sistema métrico.

• Vistas desenvolvidas
• Considerações básicas, desenvolvimento de prismas e pirâmides, triangulação, 

desenvolvimento de conectores e peças de transmissão.

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Coletânea de normas de 
desenho técnico. São Paulo: SENAI, 1990.

DAGOSTIN, MARIA SALETE, GUIMARÃES, Marília Marques, ULBRICHT, Vânia 
Ribas. Noções básicas de geometria descritiva. Florianópolis, SC: Ed. da UFSC, 1994.

FRENCH, Thomas E, VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia 
gráfica.Tradução de Eny Ribeiro Esteves [et al.]. 6. ed. atual. rev. e ampl. São Paulo: 
Globo, 1999.

LACOURT, Helena. Noções e fundamentos de geometria descritiva. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995.

MAGUIRE, D. E, SIMMONS, C. H. Desenho técnico. Tradução de Luiz Roberto de 
Godoi Vidal. São Paulo: Hemus, 1982.

PEREIRA, Aldemar. Desenho técnico básico. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976.
PINHEIRO, Virgilio Athayde. Noções de geometria descritiva. Rio de Janeiro: Ao 
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Livro Técnico, 1964-1971. 3v.
PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. 37 ed. São 

Paulo: Nobel, 1989.
RODRIGUES, Alvaro J. Geometria descritiva. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.
SCHMIDT, Rudolf. Geometria descriptiva con figuras estereoscópicas. Barcelona, 

1993.
SILVA, Gilberto Soares da. Curso de desenho técnico: para desenhistas acadêmicos 

de engenharia e arquitetura. Porto Alegre, RS: Sagra, 1993.

DISCIPLINA: TEORIA DA PERCEPÇÃO

Carga Horária: 40h
Período: 1º

EMENTA

Processo da percepção visual. Estudo da forma no campo bidimensional. Percepção 
e elementos plásticos na estruturação do espaço tridimensional.

 OBJETIVOS

Entender o processo de percepção visual e suas relações com os elementos 
plásticos responsáveis pela estruturação da forma no espaço bi e tridimensional;

Saber articular os diversos elementos estruturadores da forma para a produção de 
imagens no espaço bi e tridimensional.

CONTEÚDO

• Introdução ao estudo da teoria da percepção.
• Objeto: forma e conteúdo. Organização, ordenação e estruturação da forma.
• Orientação e direções espaciais. A imagem expressiva do espaço.
• Elementos específicos da expressão visual: ponto, linha, superfície, volume, luz e 

cor.
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• Categorias conceituais: harmonia, contraste e equilíbrio. Análise formal de 
desenhos, pinturas e composições fotográficas.

• Teoria das cores: o fenômeno da percepção das cores; histórico; círculo 
cromático; cores aditivas e cores subtrativas; sistemas de cores (RGB e CMYK).

• Cores primárias e secundárias; cores complementares e cores análogas; 
gradação de cores; tons e matizes; monocromia, policromia e isocromia. Cores 
quentes e cores frias; subjetividade das cores; influências por vizinhança.

• Psicologia da forma (Gestalt). Fundamentação teórica da Gestalt.
• Análise das forças que regem a percepção das formas: forças internas e forças 

externas. Princípios básicos que regem as forças internas de organização.
• A percepção inconsciente. Estudos comparativos entre a percepção inconsciente 

e a percepção realizada pela "mente de superfície" (gestáltica). Percepção subliminar.

• Comunicação visual: da Gestalt à sintaxe visual.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARHEIN, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São 
Paulo: Pioneira, 1980.

BOCK, Ana Merces Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes T. 
Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 13. ed. reform São Paulo: Saraiva, 
1999.

BRAGHIROLLI, Elaine Maria et al. Psicologia geral. 24. ed. Petrópolis,RJ: Vozes, 
2004.

MEYER, PHILIPPE. O olho e o cérebro: biofilosofia da percepção visual. Tradução 
de Roberto Leal Ferreira; revisão técnica Katsumasa Hoshino. São Paulo: Ed. da UNESP, 
2002.

PENNA, Antonio Gomes. Percepção e realidade: introdução ao estudo da atividade 
perceptiva. 2. ed Rio de Janeiro: Imago, 1997.

SIMÕES, Edda Augusta Quirino e TIEDEMANN, Klaus Bruno. Psicologia da 
percepção. São Paulo: EPU, 1985.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BATEY, Mark. O Significado da Marca. 1. Edição, Ed. Bester Seller, 2010.
OLIVEIRA, Sandra Ramalho e. Imagem também se lê: Objeto/Design, Rosari, 2004
ARHEIN, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São 

Paulo: Pioneira, 1980.

FILHO, João Gomes. Gestalt do Objeto: Sistema de Leitura Visual da Forma. 9º Ed. 

São Paulo. Escrituras Editora, 2009. 

DONIS, A. Dondis. Sintaxe da Linguagem Visual. Tradução Jeferson Luiz C. 2º 

edição – São Paulo. Martins Fontes, 1997.

FRUTIGER, Adrian. Sinais & Símbolos: desenho, projeto e significado. Tradução 

Karina Jannini. 2º Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

2º PERÍODO

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO GRÁFICA NAS ARTES I 
Carga Horária: 80h

Período: 2º

EMENTA

Vetorização, construção de pictogramas, criação e desenvolvimento de símbolos, 

edição de caracteres, grafismos, redesenho de marcas, do rafe original à sua forma final.

OBJETIVOS  
Inserir os alunos ao ambiente da computação gráfica, apresentando os principais software 
em evidência no mercado (Adobe Illustrator©). Prepará-los para produzir trabalhos de 
maior complexidade no semestre seguinte, no complemento da matéria em Computação 
Gráfica II.
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CONTEÚDO
• Adobe Illustrator©
• Introdução ao software
• Apresentação do ambiente do software
• Apresentação das principais ferramentas
• Configuração do Ambiente do Software
• Ferramentas de desenho básico
• Ferramentas de edição da forma
• Ferramentas de rasterização: transformando bitmaps em vetor
• Formatos de Arquivo (importação e exportação)
• Ferramenta de edição de cor (Paletas de cores e Ferramenta degradé)
• Princípios de composição de página

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, Willian Pereira. Adobe Illustrator CS6 – Descobrindo e Conquistando. São 

Paulo: Editora Erica, 2012.
ANDRADE, Marcos Serafim. Adobe Illustrator CS6. São Paulo: Editora SENAC, 
2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
JUNIOR, Gamba. Computação Gráfica para Designers: Dialogando com as 
caixinhas de diálogo. São Paulo: Editora 2AB.
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DISCIPLINA: DESENHO II

Carga Horária: 60h

Período: 2º

EMENTA

Representação da anatomia humana com sua proporcionalidade nas partes e no 
todo. Estudo gráfico de uma cabeça clássica. Estudo gráfico ao natural de um modelo de 
corpo inteiro.

OBJETIVOS

Oferecer condições para interpretar a natureza através da organicidade, 
proporcionalidade e racionalidade do corpo humano para, a partir disso, favorecer o 
processo de apresentação, representação e criação do futuro designer.

CONTEÚDO

• O corpo humano: tradição e vanguarda.
• Proporções das figuras humanas.
• O cânon do corpo humano.
• Proporções e estrutura da cabeça e do corpo.
• O corpo humano como modelo harmônico e racional.
• Percepção e eleição: o conjunto e o detalhe.
• Aspectos anatômicos do corpo humano.
• Antropometria e ergonomia.
• Anatomia artística.
• Representação do movimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LOOMIS, Andrew. Ilustración creadora. Buenos Aires: Hachette, 1947.

PARRAMÓN, José María. Como desenhar com carvão, sanguínea e giz. Lisboa: 

Presença, 2003.
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PARRAMÓN, José María. Luz e sombra em desenho artístico. Rio de Janeiro: LIAL, 

1986.
PEARSALL, Ronald. Introdução ao desenho. Lisboa: Estampa, 1995.
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMES, Luiz Claudio Gonçalves. Composição visual. Curitiba: Editora do Livro 

Técnico, 2012. 
LAMBERT, Susan. El dibujo: técnica y utilidad. Madrid: Hermann Blume, 1996.      

DISCIPLINA: FOTOGRAFIA

Carga Horária: 40h

Período: 2º

EMENTA

Estudo panorâmico das diversas técnicas e aplicações da fotografia no campo da 
fotografia autoral. Aplicações práticas. Estudo teórico dos processos técnicos e criativos.

OBJETIVOS
A disciplina pretende introduzir e se aprofundar no processo fotográfico mostrando 

áreas que propiciem um conhecimento detalhado do meio técnico, permitindo assim 
dominar a linguagem fotográfica para ser aplicada em distintos campos profissionais, tais 
como, design, arquitetura e fotografia industrial. Aprofundar no conhecimento, 
identificação e seleção de materiais e técnicas. Desenvolvimento experimental dos 
distintos procedimentos que permitam atitudes pessoais, materializadas em fotografias 
autorais. O estudo de distintos gêneros e correntes no meio fotográfico serve como base 
de partida para alcançar e desenvolvimento da disciplina. Explicar os diferentes pontos de 
vista da fotografia em diferentes períodos históricos e sua relação com as artes. Explicar 
os conceitos técnicos, teóricos e históricos através das fotografias geradas no curso.
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CONTEÚDO

• A luz
• Natureza e propagação da luz.
• Síntese aditiva e síntese subtrativa.
• O tom.
• O contraste e a saturação.
• A cor.
• Fotosensibilidade e fixação
• Nascimento das emulsões fotosensíveis.
• Sistema negativo-positivo.
• Sensiometria: opacidade, densidade, sensibilidade e latitude.
• Permanência da imagem e aceleração do processo: reveladores e fixadores.
• A fotografia sem câmara escura: fotogramas e quimigramas.
• Suportes fotosensíveis: papéis e películas.
• A câmara escura
• História das câmaras estenopeicas.
• Construção de câmaras estenopeicas: formatos, distância focal correspondente, 

estenopos e números f.
• Manejo da câmara estenopeica; medição de luz, tempo de exposição. 

O laboratório em branco e preto
• Acondicionamento do laboratório e controle de qualidade. Elementos.
• Ampliadores: tipos, componentes, uso e manutenção.
• Principais métodos de cópia.
• Revelação. Lavagem e secagem do material fotosensível.
• Emulsões fotosensíveis positivas e negativas.
• Principais falhas na obtenção de cópias
• Principais falhas no processo de negativos.
• Técnicas especiais na obtenção de cópias.
• Cópia de qualidade em branco e preto
• Usos específicos dos diferentes tipos de ampliadores.
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• Seleção e tipos de papel.
• Controle local de exposição e de contraste. Tiras de prova.
• Processamento de positivos de alta qualidade.
• Tratamentos especiais da cópia: viragens, coloridos e tingidos.
• Tipos, componentes e sistemas de câmaras.
• Principais componentes de uma câmara, funções e manejo.

• Câmaras compactas e reflex monoculares de uma só objetiva.

• Câmaras de formato médio.
• Câmaras de grande formato: monorrail e de campo.
• Câmaras panorâmicas: tipos e formatos.
• Câmaras digitais.

Iluminação
• Fontes de luz: naturais e artificiais.
• Medição e ajuste da quantidade de luz: medições de luz incidente e refletida.
• Controle dos limites de luminância, saturação e contraste em motivos 

fotográficos: medições gerais e pontuais.

• Dominantes de cor: medição de temperatura da cor e sua adequação à película. 

Iluminação em alocações
• Luz ambiente
• Flashes portáteis: relação potência/tempo e sincronização.
• Uso de células fotoelétricas.
• Cálculo da exposição: número guia e uso de fotômetro.
• Esquemas de iluminação, luz principal e luzes de rebatimento.
• Iluminação combinada: flash e luz ambiente. Possibilidades e problemas. 

Iluminação com luz artificial em estúdio
• Quantidade de luz e exposição
• Equipamentos de iluminação
• Temperatura da cor
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• Controle de cena e ajustes da iluminação de acordo com a película.
• Luz direta e luz difusa.
• Esquemas de iluminação.

Cor
• História da fotografia a cores.
• Películas fotográficas a cores.
• Películas negativas.
• Películas para slide.
• Ampliador para fotos a cores.
• Sistema negativo-positivo
• Sistema positivo-negativo

Uso de filtros
• Características, construção e tipos de filtros.
• Fator de filtro.
• Filtros para ajustar a temperatura da cor.
• Filtros corretores e compensadores de cor.
• Filtros para variar a densidade em branco e preto.
• Filtros de efeitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. 3. ed. Campinas: Papirus, 2005.
AUMONT, J. (Jacques). A imagem. Tradução de Estela dos Santos Abreu, Cláudio 

César Santoro. 9. ed. Campinas: Papirus, 2004.
BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira Thomson, 1979.
COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil. São 

Paulo: Cosac & Naify, 2004.

JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Tradução de Marina Appenzeller; 

revisão técnica Rolf de Luna Fonseca. 8. ed. Campinas: Papirus, 2005.
SCHISLER, Millard W. L.; SAVIOLI, Elisabete (Fotog.). Revelação em preto-e-
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branco: a imagem com qualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ARTE II

Carga Horária: 40h
Período: 2º

EMENTA

Estudo e desenvolvimento da produção artística, no campo das artes visuais, no 
contexto histórico do Barroco aos séculos XIX e XX. A Revolução Industrial e as correntes 
artísticas do século XIX. A arte e o poder. As vanguardas do século XX. Aspectos da 
diáspora africana e da afrobrasilidade. Sincretismo cultural e a influência dos costumes na 
nossa cultura; Rubem Valentim e o construtivismo simbólico. Artistas modernos e 
contemporâneos. Os indígenas e a estética da natureza em sintonia com o homem.

OBJETIVOS

Esta disciplina pretende analisar as manifestações artísticas mais importantes do 
Barroco ao século XIX e a primeira metade do século XX, examinando não somente os 
gêneros tradicionais (arquitetura, pintura e escultura) como também as novas formas 
expressivas surgidas no século XIX.

CONTEÚDO

• O Barroco
• O Neoclássico
• Introdução
• A pintura
• A escultura
• O Romantismo
• Introdução
• Romantismo e classicismo romântico
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• A defesa da liberdade
• A espiritualidade e o retorno ao religioso
• A natureza
• Novas visões do exótico
• O redescobrimento da Idade Média
• A pintura
• A escultura
• O Realismo
• Introdução
• O despertar da consciência social
• A natureza observada
• O olho empírico
• O proletariado e o nascimento da caricatura
• Impressionismo e pontilhismo
• Introdução
• O nascimento da modernidade
• O movimento impressionista
• A difusão do impressionismo na Europa
• O pontilhismo e o neo-impressionismo
• O simbolismo
• Introdução
• A pintura
• A renovação das artes aplicadas: William Morris e as ArtsandCrafts
• A escultura: a singularidade de Rodin
• A arquitetura neoclássica durante o século XIX
• Da cultura clássica a cultura neoclássica
• Arquitetura neoclássica
• Classicismo romântico
• Revolução Industrial e arquitetura
• O Fauvismo e o expressionismo
• A formação do fauvismo
• O quebra-cabeça expressionista
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• O cubismo e Pablo Picasso
• As conexões arte-ciência

• Da “descomposição” analítica ao cubismo sintético

• A escultura cubista.
• Pablo Picasso: fases azul e rosa
• O futurismo
• Apologia da técnica, do dinamismo e da modernidade
• O “futurismo russo”
• O vorticismo inglês
• As correntes abstratas
• O neoplasticismo holandês
• O construtivismo no contexto da revolução soviética
• A Bauhaus e a redefinição das artes

• Dadá e surrealismo

• O dadaísmo
• O surrealismo
• A arquitetura antes do Movimento Moderno
• O Modernismo e a renovação arquitetônica
• Os precursores do Movimento Moderno
• Tendências da arquitetura moderna do período entre guerras

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALAMBERT, Francisco. A semana de 22: a aventura modernista no Brasil. São 
Paulo: Scipione, 1994.

ARTE nos séculos. São Paulo, 1969.
BATTISTONI FILHO, DUÍLIO. Pequena história da arte. 9. ed. Campinas: Papirus, 

2001.
BAUMGART, Fritz Erwin. Breve história da arte. Tradução de Marcos Holler. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999.
CHENEY, Sheldon. História da arte. Tradução de Sérgio Milliet. 1a. ed. São Paulo: 

Rideel, 1995. 3v
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JANSON, Horst Woldemar. História geral da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
3v.

HISTORIA del arte. Colombia: Editorial Norma, 1998.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2006. 175 p., il. 

color. ISBN (Broch.).

DISCIPLINA: HISTÓRIA DAS ARTES E DAS TÉCNICAS

Carga Horária: 40h

Período: 2º

EMENTA

Evolução do ensino do design e o surgimento do design na cultura contemporânea. 
Primórdio das mudanças da sociedade humana perante a industrialização, troca de 
comportamento e pensamento sobre o dinheiro com as revoluções e oportunidades 
ocorridas no passado da Europa. Valores dos objetos, necessidade ou desejo, artesania 
ou utilização de máquinas. Três pensamentos sobre modos de produção. Linha 
cronológica como alicerce dos conhecimentos da própria disciplina. Três renomadas 
frentes de ensino do Design na Alemanha e outras três no Brasil, surgidas ao longo do 
século XX. O discurso funcional e o discurso estético, serventia e beleza do produto. 
Reformadores da historiografia oficial do Design como balizadores da existência histórica 

do Design frente à Arte e à Arquitetura.

OBJETIVOS

Situar na História o estudante como participante do pensar de um sistema resultante 
dos aperfeiçoamentos ocorridos com o tempo e com os fatos internacionalizados da nova 
área do conhecimento humano;

Compreender o papel intrínseco do estudante e do profissional em design gráfico 
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como agente da evolução do ensino e da aplicação de projeto sobre as novas tecnologias 
vigentes no século XXI; 

Reverenciar profissionais e pensadores do passado e a função deles diante o 
nascimento da necessidade do desenho industrial (produto tridimensional) e do design 
gráfico (produto bidimensional);

Trabalhar a história da existência das escolas de Design sob uma abordagem 
técnica, artística e, principalmente, crítica, desenvolvidas pelo novo profissional de design 
diante do modernismo (estruturação, justa forma) e o pós-modernismo (dilaceração, 
reorganização das partes).

CONTEÚDO

• Definição de História.
• Ideologias e a imparcialidade inexistente.
• Inglaterra: domínio econômico sobre o mundo do século XIX.
• França: domínio da ideologia política do século XIX.
• Estados Unidos: domínio econômico sobre o mundo do século XX.
• Primeira Exposição Universal da Indústria (1851).
• Tradição das exposições industriais rumo ao Brasil, 2020.
• Modernismo, modernidade e Design Moderno.

• Vocação alemã e pré-condições na Alemanha do fim do século XIX.

• 1906. Projeto Werkbund – bases, existência, contexto e princípios.

• 1919. Escola Oficial de Bauhaus – fundação, consolidação, legado e queda.

• 1953. Escola de Ulm – fases caracterizadoras, pensamento e aliança de 

produção.

• Brasil: da ESDI à fundação do curso superior em Design no IF Fluminense (1963 

a 2001).
• Livros: de Pevsner a Rafael Cardoso; de Meggs a Chico Homem de Melo. (1936 

a 2012).
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABC da Bauhaus: a Bauhaus e a teoria do design. Tradução de André Stolarski. São 

Paulo: Cosac & Naify, 2008.
DENIS, Rafael Cardoso. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 

2012. 

DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução à história do design. 3. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: E. Blucher, 2008. 
LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott. Design/Escrita/Pesquisa: A Escrita no Design 

Gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2011.
MEGGS, Philip B.; PURVIS, Alston W. História do design gráfico. Tradução Cid 

Knipel. São Paulo: Cosac & Naify, 2009.
MELO, Chico homem de (Org.). O design gráfico brasileiro: anos 60. 2.ed. São 

Paulo: Cosac & Naify, 2008. 
MELO, Chico homem de. Linha do tempo do design gráfico no Brasil. Prefácio: 

Steven Heller .São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
O VALOR do DESIGN: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico. 2. 

ed. São Paulo: Ed. SENAC, 2004. 224 p.
PEVSNER, Nikolaus. Os pioneiros do desenho moderno: de William Morris a Walter 

Gropius. Tradução de João Paulo Monteiro. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus 
e a teoria de Goethe. 2.ed. São Paulo: Ed. SENAC, 2007. 

BÜRDEK, Bernhard E.; CAMP, Freddy Van (Trad.). Design: história, teoria e prática 
do design de produtos. 2. ed. São Paulo: Ed. Blücher, 2010. 

CHENEY, Sheldon. História da arte. Tradução de Sérgio Milliet. 1. ed. São Paulo: 
Rideel, 1995. 

DENIS, Rafael Cardoso (Org.). O design brasileiro antes do design: aspectos da 
historia gráfica, 1870-1960. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. 

DROSTE, Magdalena; Bauhaus. Bauhaus, 1919-1933. Köln: Benedikt Taschen, 
c1994. 
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HELLMEISTER, Tide. Inquieta colagem. Apresentação de Carlos Soulié Franco do 

Amaral; textos de Chico Homem de Melo; Capa e Projeto Gráfico Cláudio Rocha; textos 
de Claudio Rocha, Fernando A. Curitiba: Infolio. 143 p.

LEITE, João de Souza (Org.). A herança do olhar: o design de Aloísio Magalhães. 
Diretor de arte Felipe Taborda. Rio de Janeiro: Artviva, 2003. 279 p., il. (algumas color.) 

MELO, Chico Homem de. Os desafios do designer & outros sobre design gráfico. 
São Paulo: Rosari, 2005. 97 p., il. (Textos design). 

MELO, Chico Homem de. Signofobia. São Paulo: Rosari, 2005. 109 p., il. (Textos 
design). 

MÜLLER- BROCKMAN, Josef. História de la comunicación visual. [2. ed.] México: G 
G Diseño, 2001. 174 p.

PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. Tradução de Maria Clara Forbes 
Kneese, J. Guinsburg. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 439 p., il. (Coleção debates, 
99). 

RODRIGUES, António Jacinto. A Bauhaus e o ensino artístico. Lisboa: Presença, 
1989. 229 p. 

ROSENFELD, Anatol; FERNANDES, Nanci (pesq.e coord). Cinema: arte & indústria. 
São Paulo: Perspectiva, 2009. 264 p., il. (Debates, 288). 

SOUZA, Pedro Luiz Pereira de. Notas para uma história do design. 3a. ed. Rio de 
Janeiro: 2AB, 2001. 86p. (Design, 16). 

WIEDEMANN, Julius (Ed.). Latin American graphic design. Diretor de arte Felipe 
Taborda. Hong Kong: Taschen, c2008. 543 p.

WOLLNER, Alexandre. Textos recentes e escritos históricos. 2.ed.rev. São Paulo: 
Rosari, 2003. 123 p., il. (Textos design). 
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DISCIPLINA: OFICINA BÁSICA DE PROJETO

Carga Horária: 80h

Período: 2º

EMENTA

Introdução aos aspectos gráficos e comunicativos dos produtos gráficos. Estudo dos 
recursos técnicos, conceituais, de representação e de apresentação. Noções preliminares 
do design corporativo, tipográfico, ambiental, editorial e de embalagem.

OBJETIVOS

Apresentar as disciplinas de Planejamento Visual através da visão prospectiva com a 
realização de projetos elementares da atividade do profissional da área de design gráfico.

CONTEÚDO

• Conhecendo os tipos
• Realização de lettering
• Conhecendo o design corporativo
• A imagem do aluno através da assinatura visual
• Sinalização
• Projeto de uma família de pictogramas
• Design de embalagem
• Projeto de uma embalagem
• Design editorial
• Projeto de capa de livro
• Projeto de capa de jornal
• Redesign
• Redesenhar uma peça gráfica a partir de um projeto existente no mercado
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Cinco anos de design gráfico no Brasil. São Paulo: Market Press, 2000.

PEREIRA, José Luis. Planejamento de embalagens de papel. Rio de Janeiro: 2AB, 

2003.
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 8a. ed. atual. Brasília: LGE Ed., 2003.
STRUNCK. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre 

o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. 2. ed. rev. e atual. 
Rio de Janeiro: Rio Books, 2003.

BÜRDEK, Bernhard E. Diseño: história, teoria y práctica del diseño industrial. Versión 
castellana de Fernando Vegas López-Manzanares. 2. ed. Barcelona: G. Gili, 1999.

ESCOREL, Ana Luisa. O efeito multiplicador do Design. 3. ed. São Paulo: Ed. 
SENAC, 2004.

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. Tradução de Edmilson O. 
Conceição, Flávio M. Martins. São Paulo: Nobel, 2002.   

BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTAR 

SAMARA, Timothy. GRID: Construção e Desconstrução. Tradução de Denise 

Bottmann. 1º Ed. São Paiulo: Cosac Naify, 2007.

HORCADES, Carlos M. A Evolução da Escrita: História Ilustrada. 1° Ed. : SENAC 

Rio

MESTRINER, Fábio. Design de Embalagem, Curso Básico. 2° Edição revisada. São 

Paulo: Pearson Makron Books, 2002.
CHAMMA, Noberto, PASTORELO, Pedro D. Marcas e Sinalização, Práticas em 

Design Coorporativo. 1º Ed. SENAC Editora, 2008.

AMBROSE, Gavin. HARRIS, Paul. GRIDS. Tradução de Mariana Belloli.. Porto 
Alegre. Bookman, 2009.

NIEMEYR, Lucy. Tipografia: Uma apresentação. 4º Ed. 2AB, 2006. 

HASLAM, Andrew. O livro e o Designer II: Como criar e produzir livros. Tradução de 
Juliana A. Saad e Sergio Rossi Filho. São Paulo: Edições Rosari, 2007.
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DISCIPLINA: PLÁSTICA II

Carga Horária: 40h
Período: 2º

EMENTA

Conceito de modelagem. Pesquisa da linguagem tridimensional. Execução de 
modelos em argila, gesso, massa e outros materiais plásticos, e sua aplicabilidade no 
campo das artes visuais.

OBJETIVOS

Entender a linguagem tridimensional e os conceitos de modelagem, com perfeito 
domínio sobre as técnicas para execução de modelos.

Modelar manualmente em argila ou outro material plástico, com forma natural ou 
abstrata, objetos de interesse para o campo das artes visuais. Produzir objetos 
visualmente expressivos.

CONTEÚDO

• Pesquisa da linguagem tridimensional.
• Considerações a respeito dos materiais plásticos disponíveis para a modelagem 

artística.
• Composição da matéria prima (massa cerâmica).
• Técnicas de preparo e manuseio.
• Experimentação.
• Técnicas de execução e acabamento: modelagem, secagem, envernizamento e 

cozimento.
• Processos criativos.
• Como trabalhar a massa em várias texturas.
• Obtenção de decorações por gravura, estampagem ou raspadura.
• Produção de objetos tridimensionais de caráter decorativo.
• Produção de objetos tridimensionais de caráter utilitário.
• Prática com o torno de oleiro.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHAVARRIA, Joaquim. A cerâmica. Direção de Jordi Vigue; Lisboa: Estampa, 1997.
COOPER, Emmanuel. História de la cerámica. Ediciones CEAC. Barcelona, 1999.
FRICKE, Johann. A cerâmica. Tradução de Maria do Carmo Cary. 4. ed. Lisboa: 

Presença, 1992.
FONTOURA, Ivens. Decomposição da forma: manipulação da forma como 

instrumento para a criação. Curitiba: Itaipu, 1982.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

WUCIUS WONG, Wucius. Princípio da Forma e do Desenho. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998.

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje. Tradução de Cid Knipel Moreira. 

Campinas: Papirus, 1996.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 9 ed. Petrópolis: Vozes, 
1993. 

3º PERÍODO

 DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO GRÁFICA NAS ARTES II

Carga Horária: 80h

Período: 3º

EMENTA

Edição e manipulação básica de imagens, criação de efeitos especiais, montagens, 
texturas, elementos decorativos para embalagens, mock-up digital, criação de peças 
gráficas básicas.
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OBJETIVOS

Capacitar o aluno a executar trabalhos de design mais complexos complementando 
os conhecimentos do semestre anterior. Orientar o aluno para o uso do Adobe 

Photoshop© nos mais diversos campos do design, transformando-o em ferramenta para 

finalização de trabalhos.

CONTEÚDO

• Photoshop©
• Finalização de arquivos vetorizados
• Mascaras de seleção avançadas
• Canais de cores
• Manipulação de imagens avançada
• Tratamento de imagens
• Foto-montagens
• Efeitos especiais e finalização de arquivos
•  Mock-ups 3D

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FIDALGO, Willian Pereira. Adobe Photoshop CS6 em Portugues – Imagens 

Profissionais e Técnicas para Finalização e Impressão. São Paulo: Editora Erica, 2012.
ANDRADE, Marcos Serafim. Adobe Photoshop CS6. São Paulo: Editora SENAC, 

2012
JUNIOR, Gamba. Computação Gráfica para Designers: Dialogando com as 

caixinhas de diálogo. São Paulo: Editora 2AB.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AZEVEDO, Eduardo [ET AL.]. Computação Gráfica: Teoria e Prática. São Paulo: 
Campus/Elsevier. 2008
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DISCIPLINA: DESENHO III

Carga Horária: 60h

Período: 3º

EMENTA

Registro gráfico de composições, por meio de observação direta, utilizando técnicas 
de representação nas modalidades bico de pena, lápis aquarelável e técnica mista.

OBJETIVOS

Aprofundamento em técnicas de representação gráfica para uma melhor expressão 
do aluno. Pretende-se que o aluno adquira uma base importante para a completa 
expressão de suas idéias através de outras técnicas do desenho. 

CONTEÚDO

• Técnicas de representação em desenho
• Bico de pena
• Lápis aquarelável
• Técnica mista
• Desenho de observação
• Realidade e referente
• Visão e observação
• Relações formais: medidas, proporção, posição, escala e direção.
• Percepção visual
• Técnicas rápidas de captação visual
• Organização espacial: composição
• Linhas diretrizes na forma e na composição
• Inter-relações formais
• Eixos e aproximações com formas básicas
• O fragmento como unidade de composição
• Criações espaciais e justaposições de técnicas
• Valorização lumínica
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• Vinculação com a cor

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CURSO de desenho e pintura. Tradução de Cássia Rocha, Regina Amarante. São 
Paulo: Globo, 1985, 12v

LOOMIS, Andrew. Ilustracion creadora. Buenos Aires: Hachette, 1947.
PEARSALL, Ronald. Introdução ao desenho. Tradução de Isabel Teresa Santos. 

Lisboa: Estampa, 1995.

PARRAMÓN, José María. Como desenhar com carvão, sanguina e giz. Tradução de 

Maria João Cordeiro. 2. ed. Lisboa: Presença, 2003.

HALLAWELL, Philip. À mão livre 1: a linguagem do desenho. 12. ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1994.

PARRAMÓN, José María. Luz e sombra em desenho artístico. Tradução de José 

Stefanino Vega. Rio de Janeiro: LIAL, 1986.
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. Tradução de Alvamar Helena 

Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
WHITE, Gwen; NOGUEIRA, Eduardo. Perspectiva: para artistas, arquitectos e 

desenhadores. Tradução de Conceição Jardim. 4. ed. Lisboa: Presença, 2000.
RODRIGUEZ, Ramon de Jesús. Dibujo. 4. ed. Barcelona: Parramón Ed., 2000.

PARRAMÓN, José María. A perspectiva na arte. 2. ed. Lisboa: Presença, 1998.

 

DISCIPLINA: LINGUAGEM FOTOGRÁFICA E CINEMATOGRÁFICA

Carga Horária: 60h

Período: 3º

EMENTA

Análise dos aspectos formais da linguagem fotográfica e cinematográfica. Estudos 
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dos elementos estéticos que compõem a linguagem cinematográfica; a decupagem como 
método crítico; introdução as mais importantes teorias cinematográficas; analise de 
modalidade de estilo cinematográfico.

OBJETIVOS

Proporcionar aos alunos conhecimentos no campo da linguagem fotográfica e 
cinematográfica através de olhar técnico e crítico, além de apresentar uma multiplicidade 
de recursos visuais que advêm dessa linguagem..

CONTEÚDO

• Composição fotográfica como meio de expressão sensível em superfícies, textura 
visual

• Introdução à linguagem audiovisual

• Elementos de história do cinema
• Elementos da linguagem cinematográfica
• Planos, ângulos, enquadramento, movimento de câmera, som, cor
• Montagem
• Estudos dos elementos estéticos que compõem a linguagem cinematográfica
• Sintaxe cinematográfica
• Introdução as mais importantes teorias cinematográficas

• Introdução à análise e crítica cinematográfica

• A imagem eletrônica
• Produção em televisão
• Os computadores de alta resolução gráfica e a cinematografia
• Análise de filmes projetados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, Milton Jóse de. Cinema: arte da memória. Campinas: Autores Associados, 
1999.

ARAUJO, Inacio. Cinema: o mundo em movimento. São Paulo: Scipione, 1995.
AUMONT, J. (Jacques). A imagem. Tradução de Estela dos Santos Abreu, Cláudio 
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César Santoro. 9ª ed. Campinas: Papirus, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUMONT, J. (Jacques) et al. A estética do filme. 3a. ed. Campinas: Papirus, 2005.
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. 5. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Rocco, 

2000.
DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática. 

Tradução de Angélica Coutinho; revisão técnica Márcia Bessa. Rio de Janeiro: Campus, 
2003.

RAMOS, Fernão (Org.); MIRANDA, Luiz Felipe (Org.). Enciclopédia do cinema 
brasileiro. São Paulo: SENAC, 2000. 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO VISUAL I

Carga Horária: 160h

Período: 3º

EMENTA

Lettering, logotipo, símbolo e marca gráfica. Programa de identidade visual. 
Metodologia e problematização. Manual de uso e aplicação.

OBJETIVOS

Desenvolver identidades visuais e reconhecer a importância da marca como 
elemento básico do sistema de identidade visual. Produzir marcas gráficas para empresas 
e eventos. Habilitar-se para coordenar conjuntos complexos de mensagens visuais em 
produtos e corporações. Planejar estrategicamente a construção de mensagens gráficas. 
Desenvolver projetos de identidade visual.

CONTEÚDO

• Imagem corporativa e identidade visual.
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• Objetivos do “programa de identidade visual”.
• Principais requisitos para projetação.
• Elementos de identidade visual.
• Elementos primários:
• Símbolo
• Lettering
• Logotipo
• Marca gráfica
• Variações dos elementos primários.
• Elementos secundários
• Cores institucionais
• Alfabeto institucional
• “Quinto elemento”
• Outros elementos
• Famílias de símbolos e logotipos.
• Metodologia de projeto.
• Problematização:
• Briefing
• Perfil do cliente
• Público-alvo
• Conceitos a serem agregados
• Estudos de similares
• Concepção.
• Branding.
• Roteiro para o “programa de identidade visual”.
• Manual de uso e aplicação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Joan. A imagem da marca: um fenômeno social. São Paulo: Rosari, 2008. 
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999.
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GOMES, Luiz Claudio Gonçalves. Fundamentos do Design. Curitiba: Editora do Livro 
Técnico, 2013. 

GOMEZ-PALACIO, Bryony. A referência no design gráfico: um guia visual para a 
linguagem, aplicações e história do design gráfico. São Paulo: Blücher, 2011.

PEÓN, Maria Luísa. Sistemas de identidade visual. Rio de Janeiro: 2AB, 2003.
STRUNCK. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre 

o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: 
Rio Books, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

O VALOR do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico. São 
Paulo: Ed. SENAC, 2004.

MOLLERUP, Per.  Marks of excellence: the history and taxonomy of trademarks. 
London: Phaidon, 1999. 

DISCIPLINA: TEORIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Carga Horária: 40h

Período: 3º

EMENTA

Principais teorias sobre o fenômeno da comunicação; comunicação e linguagens; 
fundamentos semióticos da comunicação; as redes de informação na era da globalização.

OBJETIVOS

Revelar consciência das implicações sociais, antropológicas, estéticas e éticas da 
sua atividade profissional, através da visão histórica e prospectiva centrada nos aspectos 

socioculturais apresentada pela disciplina.
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CONTEÚDO

• Teoria da comunicação
• Conceitos de comunicação
• Os elementos básicos do processo de comunicação humana

• Da informação à compreensão e dos dados ao conhecimento

• Principais escolas e teóricos da comunicação: Funcionalismo, Escola de 
Frankfurt, Escola sociológica europeia, Marshall MacLuhan, Escola evolucionista-
progressista

• Comunicação e Linguagens
• As palavras e as imagens

• A comunicação verbal associada a não verbal (gráfica, pictórica, fotográfica)

• Relação do slogan com a marca e os anúncios
• A cor como informação
• Fundamentos semióticos da comunicação

• Propósitos e aplicações dos estudos semióticos – uso na expressão e 

comunicação visual
• A Semiótica e os modelos de comunicação
• As propriedades semânticas e pragmáticas dos signos
• A Semiótica de Greimas, Barthes e Pierce
• Comunicação, informação e tecnologia
• Os meios de comunicação de massa: mídia impressa, rádio, cinema, televisão e 

mídias informatizadas.
• Meios quentes e frios
• O impacto das novas tecnologias e da globalização da informação
• Comunicação e redes de informação: hipertexto e interatividade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DORFMAN, Ariel; MATTELART, Armand. Para ler o pato Donald: comunicação de 
massa e colonialismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática. Tradução de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
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LEVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2a. ed. São Paulo: 
Ed. 34, 2000.

POLISTCHUK, Ilana; TRINTA, Aluizio R. Teorias da comunicação: o pensamento e a 
prática de comunicação social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

SANTAELLA, Lúcia. Cultura das mídias. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Experimento, 
2000.

SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 4a. ed. 
São Paulo: Iluminuras, 2005.

STRUNCK. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre 
o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. 2a. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Rio Books, 2003.

TISKI-FRANCKOWIAK, Irene. Homem, comunicação e cor. 4. ed. São Paulo: Ícone, 
2000.

DISCIPLINA: TIPOLOGIA

Carga Horária: 40h

Período: 3º

EMENTA

Estudo da tipologia como processo de classificação ou estudo de um conjunto, 
qualquer que seja a natureza dos elementos que o compõem, para determinação das 
categorias em que se distribuem. Classificação e caracterização das classes de 
elementos tipográficos. Estudos relativos ao processo de construção e evolução da 
escrita e produção gráfica através dos tempos. Conhecimento dos principais tipógrafos e 
impressores da antiguidade e seus contemporâneos.

OBJETIVOS

Habilitar ao futuro designer com bases fundamentais para conhecer a origem e 
evolução do desenho e organização das letras latinas e, sobre elas, levar esses 
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conhecimentos á análise crítica e o uso fundamentado dos elementos tipográficos para a 

vida acadêmica e profissional. Oferecer ferramental necessário para o desenvolvimento 
do desenho de alfabetos na disciplina de Tipografia.

CONTEÚDO

Tipografia
• Alfabetos latinos
• Da impressão ao tipo móvel
• Fotocomposição
• Tipografia digital
Nomenclaturas
Principais tipógrafos e impressores da antiguidade
Principais tipógrafos da era moderna e pós moderna
Histórico dos alfabetos latinos
• Espécies de caracteres
• Partes do tipo
• Variações estruturais do tipo
• Sistemas de medidas
• Anatomia dos caracteres
• Terminologia
• Espaçamento e kerning
Tipos com serifa / Fontes sem serifa
Famílias tipográficas
• Reconhecimento das famílias tipográficas
• Classificação das famílias
Evolução da linguagem tipográfica
O processo de criação de tipo
• Do clássico ao digital
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HORCADES, Carlos M. A evolução da escrita: história ilustrata. 2ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Editora SENAC Rio, 2007.

MANDEL, Ladislas. O poder da escrita. Tradução de Constância Egrejas. São Paulo: 
Rosari, 2011.

GRUSZYNSKI, Ana Claudia. A imagem da palavra: retórica tipográfica na pós-
modernidade. Teresópolis/RJ: Ed. Novas Idéias, 2007.

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. Tradução de Edmilson O. 
Conceição, Flávio M. Martins. São Paulo: Nobel, 2002.

LINS, Guto. Helvética: tipo topa tudo. São Paulo: Rosari, 2002.
FARIAS, Priscila L. Tipografia digital: o impacto das novas tecnologias. 3. ed. Rio de 

Janeiro: 2AB, 2001.
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MÜLLER-BROCKMAN, Josef. Historia de la comunicación visual. [2a. ed.] México: G 

G Diseño, 2001.
ROCHA, Cláudio. Projeto tipográfico: análise e produção de fontes digitais. 2. ed. 

São Paulo: Rosari, 2003.

4º PERÍODO

DISCIPLINA: ERGONOMIA INFORMACIONAL

Carga Horária: 40h

Período: 4º

EMENTA

Subsídios conceituais, metodológicos e técnicos para desenvolvimento de projetos 

ergonômicos de sistemas informacionais – sinalização externa e interna, sinalização de 
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segurança, manuais de instruções. Aspectos relacionados a avisos e advertências.

OBJETIVOS

Utilizar-se da linguagem visual, verbal e icônica, como meio de informação e 
comunicação em situações objetivas. Articular as redes de diferenças e semelhanças 
entre a linguagem visual e seus códigos. Considerar a mensagem informacional e sua 
representação simbólica como forma de expressão dirigida e eficaz. Oferecer uma base 
teórica e prática aos profissionais que em suas atividades habituais pretendem trabalhar 
com produtos e serviços nos quais o design de informação seja um componente 
indispensável. Aplicar as tecnologias da informação visual nos diversos setores da 
sociedade e ambientes públicos. Entender a importância da ergonomia informacional na 
atualidade.

CONTEÚDO

FUNDAMENTOS BÁSICOS
• Anatomia e fisiologia de olho humano
• Percepção e cognição
• Processamento da informação homem-comunicação
• Avisos e advertências
• Fatores que influenciam a discriminação visual

INTRODUÇÃO À ERGONOMIA
• Conceitos de ergonomia.
• Ergonomia e sua evolução.
• Desenvolvimento humano e trabalho.
• Abordagem sistêmica em ergonomia.
COMUNICAÇÃO VERBAL
• Legibilidade, leiturabilidade e visibilidade
• Tipografia e discriminação de informações
COMUNICAÇÃO ICONOGRÁFICA
• Signos e símbolos
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• Avaliação de compreensibilidade
• Desenho de símbolos gráficos
• Infográficos
ERGONOMIA E SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO
• Recomendações ergonômicas para interfaces homem-computador
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
• Credibilidade das fontes de informação
• Hábito e familiaridade
• Advertências múltiplas
• Estado de atenção
• Disposição da informação
ERGONOMIA E MANUAIS DE INSTRUÇÃO
• Lógica de funcionamento versus lógica de uso
• Questões de segurança
• Ilustrações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blucher, 2011.
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e 

cultural da simbologia das cores. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2004.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: E. Blucher, 1990.
MORAES, Anamaria (Org.). Avisos, advertências e projeto de sinalização. Rio de 

Janeiro: iUsEr, 2002.
MONT'ALVÃO, Cláudia. Ergonomia: conceitos e aplicações. 3. ed. rev. atual. e  ampl. 

Rio de Janeiro: iUsEr, 2003.
MONT'ALVÃO, Cláudia. Design de advertência para embalagens. 2a. ed. Rio de 

Janeiro: 2AB, 2002.
WILDBUR, Meter; BURKE, Michael. Infográfica: soluciones imnovadoras en el 

diseño contemporáneo. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
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DISCIPLINA: FOTOGRAFIA DIGITAL

Carga Horária: 40h

Período: 4º

EMENTA

O curso se apresenta como aglutinador de informações no campo da mídia digital de 
modo a propiciar o uso e o tratamento da fotografia para a sua divulgação nos meios 
eletrônicos e impressos.

OBJETIVOS

Realizar trabalhos fotográficos através de processamento eletrônico;
Operar a linguagem da fotografia digital como meio de expressão que possibilita a 

experimentação e desenvolvimento de uma proposta pessoal;
Fazer uso e tratamento da fotografia digitalizada na mídia impressa.

CONTEÚDO

Introdução
• Definição
• A câmera digital
• O equipamento
• O novo olhar fotográfico
A captura de imagem
• A transição
• Retratos
• Uso do Flash
• Panorâmicas
• A natureza em imagem
Partindo de cópias fotográficas
• Escolha de imagem adequada
• Trabalho com escaner
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• Resolução e resultados
• Polir a imagem
• Arquivo e banco de imagens
Processar imagens
• Controle de cor
• Controle de tom
• Criar imagem nova
• Camadas (layers)
• Filtros
• Problemas de pintura
• Duotônicos
• Enquadramento
Compartilhamento da obra
• Comunicação visual
• Edição de imagens
• Cópias fotográficas
• Publicações
• Internet
• Exposições
• Direitos do autor
Aspectos tecnológicos
• Como funciona a câmera
• Como funciona o escaner
• O controle de cor
• Os cuidados com a resolução
• Como funciona a impressora
• Outras fontes
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANG, Tom. La fotografía digital: guía para la creación y manipulación de imágenes. 
Tradução de Glória Méndez Seijido. Ed. rev. Barcelona: Blume, 2003.

SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 4. ed. 
São Paulo: Iluminuras, 2005.

DISCIPLINA: MARKETING E DESIGN

Carga Horária: 40h

Período: 4º

EMENTA

Oferecer ao aluno de design gráfico uma visão geral da teoria e da prática do 
marketing, provendo-o com conhecimentos que possam capacitá-lo para melhores 
decisões projetuais, tendo em vista os fenômenos estéticos e mercadológicos. Promoção 
de empresas e produtos usando o marketing como ferramenta e traduzindo em conceitos 
gráficos.

OBJETIVOS

Analisar o comportamento do consumidor e definir a ação do designer através da 
pesquisa de mercado. Pensar no design que acrescente valor agregado e cuja utilização 
garanta resultados satisfatórios. Estudo e criação de naming para marcas. Integrar e inter-
relacionar o marketing com o design. Promover o gerenciamento estratégico de 
identidades corporativas e de marcas como parte integrante do gerenciamento geral, 
estratégia de marketing e gerenciamento de marca.

Projetar identidade atraente e duradoura criada com a colaboração de 
gerenciamento estratégico e de consultor de identidade, gerentes de marketing e 
criadores de produto.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. Novatec
KOTLER, Philip & Gary Armstrong. Princípios de Marketing. Pearson Prentice Hall
NIEMEYER, Carla. Marketing no design gráfico. 2AB
RODRIGUES, Delano. Naming o nome da marca. 2AB

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMBROSE, Gavin & Paul Harris. Design Thinking. Bookman

DISCIPLINA: METODOLOGIA DO PROJETO

Carga Horária: 40h
Período: 4º

EMENTA

Reconhecer e aplicar as metodologias utilizadas no desenvolvimento de produtos, 
através de da reflexão e proposição de novos meios de resolução de problemas para 
construção da autogestão dos processos de criação em design. Estudo de casos nas 
mais diversas vertentes do design para compreensão dos métodos utilizados que 
resultaram no projeto final.

OBJETIVOS

O objetivo principal desta disciplina é introduzir o aluno ao conhecimento dos 

métodos específicos de análise de problemas, de geração de propostas e de avaliação de 
soluções para demandas em design gráfico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FUENTES, Rodolfo. A prática do design gráfico: uma metodologia criativa. Rosari
PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de design. Blucher
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SKOLOS, Nancy & Thomas Wedell. O processo do design gráfico. Rosari

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Martins Editora

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO VISUAL II

Carga Horária: 160h
Período: 4º

EMENTA

Estudo estratégico da criação de embalagens tendo em vista as necessidades do 
mercado. Aplicação de metodologia específica no estudo caso a caso. Técnicas de 
pesquisa de campo, estudo do setor, estratégia de design, desenho e implantação de 
projetos dessa natureza. Aspectos do ecodesign e sustentabilidade aplicados ao design 
de embalagem.

OBJETIVOS

Capacitar o aluno para o desenvolvimento de projetos de embalagem, com ênfase 
no design gráfico, buscando as melhores soluções, por meio de metodologia específica e 
estudo de casos, que atendam às especificações do projeto com especial atenção para 
questões mercadológicas, logísticas e ambientais. Proporcionar ao aluno os 
conhecimentos e habilidades para o estudo e produção dos veículos de comunicação 
visual na área do design de embalagem.

CONTEÚDO

• Histórico

• O que é design de embalagem

• Embalagem e meio ambiente
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• Linguagem visual da embalagem
• Entendendo melhor a embalagem
• Promovendo vendas a partir das embalagens existentes
• O consumidor e a embalagem
• Importância da pesquisa
• 10 pontos-chave para o design de embalagens
• Metodologia de design
• O briefing
• Estudo de campo
• Análise visual das categorias de produtos
• Estratégia de design
• Procedimentos do design
• Forma x Cor
• Logotipo do produto
• Escolha da tipologia
• Elementos do fundo na construção visual da embalagem
• Elementos visuais, composição e diagramação
• Sistema de rotulagem e decoração de embalagem
• Técnicas de impressão
• Abertura e fechamento
• Logística
• Apresentação do conceito de design
• A implantação do projeto
• Material de ponto de venda

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Mestriner, Fábio. Design de embalagem: curso básico. 2. ed. rev. São Paulo: 
Pearson Education, 2002.

NEGRÃO, Celso e DE CAMARGO, Eleida Pereira. Design de embalagem: do 

marketing à produção. 1ª Edição. São Paulo: Novatec, 2008.

BLESSA, Regina. Merchandising no ponto-de-venda. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

�71



 IF Fluminense – Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico

MONT’ALVÃO, Cláudia. Design de advertência para embalagens. 2. ed. Rio de 
Janeiro: 2AB, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: curso avançado. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Pearson Education, 2005.

UNDERHILL, Paco. Vamos às compras! 17. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.

PEREIRA, José Luis. Planejamento de embalagens de papel. Rio de Janeiro: 2AB, 

2003.

CALVER, Giles. O que é Design de Embalagens? 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2009.
DOUGHERTY, Brian. Design gráfico sustentável. Tradução de Rogério Bettoni. São 

Paulo: Rosari, 2011. 183 p., il.

DISCIPLINA: TEORIA E ANÁLISE DA IMAGEM

Carga Horária: 40h
Período: 4º

EMENTA

Panorama das teorias dos signos. Classificação da linguagem visual. Prática de 
tradução de códigos e da criação de imagens.

Conceitos básicos de imagem. O processo de percepção. Imagem, representação e 
realidade. Analogia. A função social da imagem. A imagem no cinema, na televisão, na 
propaganda, na imprensa e na fotografia.

OBJETIVOS

Permitir o reconhecimento de características fundamentais de cada forma 
tecnológica da imagem, refletindo sobre o potencial de significação de cada uma delas. 
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Oferecer um repertório mínimo de conceitos recorrentes nas teorias sobre a imagem. 
Permitir a compreensão de estratégias básicas de construção de um discurso visual.

Conhecer as características psicofísicas dos elementos plásticos e seu uso na 
criação de imagens.

Ativar os processos cognitivos e emocionais implicados na experiência criativa.
Construir o conhecimento teórico e prático para a análise estética das imagens

CONTEÚDO

Introdução
A imagem como discurso. Planos gerais sobre a teoria da imagem. 

Imagem e representação
Pensamento e imagem. Representação, símbolos e signos. A imagem como signo. 

As funções da imagem. A imagem visual. As relações imagem/linguagem: interação e 
complementaridade. Análise da imagem visual.

Semiótica  
Comunicação e Semiótica: dados históricos e aspectos teóricos. Saussure e Peirce. 
A semiótica no século XX e suas aplicações e implicações.
O lugar do narrativo no discurso visual
A dimensão narrativa da imagem a partir da ilustração impressa ou daquela 

produzida pelos meios dinâmicos óticos e eletrônicos; modelos teóricos dos sistemas 
diegéticos que tratam da imagem; modelo de análise da imagem narrativa.

O simbólico no discurso visual
A dimensão simbólica da imagem impressa e dos meios dinâmicos óticos e 

eletrônicos; modelos teóricos sobre processo de simbolização em geral e, em especial, da 
imagem; modelos de análise da imagem simbólica; discussão sobre produções artísticas; 
o lugar do experimental nas artes visuais. 

Imagem e ideologia
Design gráfico como espaço de expressão. Mídia e opinião: manipulação da 

imagem. Imaginário x ciência: a fotografia científica do século XIX.
Linguagem da mídia visual
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Aspectos da construção da mensagem visual na mídia impressa e eletrônica do 
ponto de vista, basicamente, das teorias da comunicação, informação, literária e do 
design. Estudos de caso com enfoque em meio ou produção específica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. 
Tradução de Ivonne Terezinha de Faria. São Paulo: Pioneira, 1980.

AUMONT, J. (Jacques). A imagem. Tradução de Estela dos Santos Abreu, Cláudio 
César Santoro. 9. ed. Campinas: Papirus, 2004.

DONDIS, Dondis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Tradução de Marina Appenzeller; 

revisão técnica Rolf de Luna Fonseca. 8. ed. Campinas: Papirus, 2005.
NEIVA JÚNIOR. Eduardo. A imagem. 2. ed. São Paulo: Ática Editora, 1994.
SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 4. ed. 

São Paulo: Iluminuras, 2005.

DISCIPLINA: TIPOGRAFIA

Carga Horária: 40h

Período: 4º

EMENTA

Apresentação das questões fundamentais relacionadas à opção tipográfica em 

projetos de design. Sistematizar conceitos fundamentais em tipografia de modo a 
contribuir com a qualidade do futuro profissional. Desenho de família tipográfica.

OBJETIVOS

Habilitar o futuro profissional para a boa transmissão da mensagem em linguagem 
verbal escrita. Atender e explorar as limitações tecnológicas de modo a atingir os objetivos 
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estéticos, de significação e de usabilidade. Capacitar à elaboração de tipos próprios para 

logotipo e o seu progresso a uma família tipográfica completa com base em novos 
métodos de ensino.

CONTEÚDO

Tipologia vs. Tipografia
Evolução técnica da tipografia
• Composições
• Sistema digital
O ato tipográfico
Caligrafia e tipografia
Recursos de composição: Espaçamento / Entrelinhamento / Alinhamento / Capitular
Versalete / Identação e recuo
Critérios no uso de fontes
• Usabilidade / Legibilidade  / Leiturabilidade
• Pregnância
Tipografia contemporânea
Tipografia experimental
Fontes digitais
Fontes vetoriais
Criação de uma família

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

WILLBERG, Hans Peter; FORSSMAN, Friedrich. Primeiros socorros em tipografia. 
Tradução de Hans Dürrich. São Paulo: Rosari, 2007.

SALTZ, Iná. Design e tipografia: 100 fundamentos do design com tipos. Tradução de 
Luciano Cardinali. São Paulo: Blucher, 2010.

CLAIR, Kate; BUSIC-SNYDER, Cynthia. Manual de tipografia: a história, a técnica e 
a arte. Tradução de Joaquim da Fonseca. 2ª. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: Guia para designers, escritores, editores e 

estudantes. Tradução de André Stolarski. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
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NIEMEYER, Lucy. Tipografia: uma apresentação. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2003.
FARIAS, Priscila; PIQUERA, Gustavo. Fontes digitais brasileiras: de 1989 a 2001. 

São Paulo. Rosari, 2003.
ROCHA, Marcos. Tipografia comparada: 108 fontes clássicas analisadas e 

comentadas. São Paulo: Rosari, 2004.

JURY, David. O que é tipografia?. Tradução de Armanda Rodrigues. Barcelona: 

Editorial GG, 2007.

BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico. Tradução de André Stolarski. 

São Paulo: Cosac Naify, 2005.
BUGGY. O MECO.Tipo: Método de ensino de desenho coletivo de caracteres 

tipográficos. 1ª. Ed. Recife/PE: Buggy, 2007.
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. Tradução de Edmilson O. 

Conceição, Flávio M. Martins. São Paulo: Nobel, 2002.
BORGES, Adélia; LINS, Guto. Helvética. São Paulo: Rosari, 2002.
FARIAS, Priscila. Tipografia digital. 3. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2001.
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. Tradução de 

Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
JACQUES, João Pedro. Tipografia pós-moderna. Rio de Janeiro: 2AB, 2002.
MÜLLER-BROCKMAN, Josef. Historia de la comunicación visual. [2a. ed.] México: G 

G Diseño, 2001.
ROCHA, Cláudio. Projeto tipográfico: análise e produção de fontes digitais. 2a. ed. 

São Paulo: Rosari, 2003.
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5º PERÍODO

DISCIPLINA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Carga Horária: 40h

Período: 5º

EMENTA

Análise da produção do conhecimento sobre a modernidade; as discussões sobre o 
caráter específico da era atual (modernidade tardia ou pós-modernidade?), consumo, 
individualismo e os impactos da era atual na realidade brasileira.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Compreender as principais dimensões que definem a modernidade, 
sua especificidade na América Latina e no Brasil, a chamada modernidade tardia ou pós-
modernidade, a globalização, a sociedade do consumo e seus impactos na sociabilidade 
contemporânea.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar a lógica do capital presente na produção tecnológica;

• Como os valores do mercado influem na sociabilidade contemporânea;

• E como a lógica do mercado produz desigualdades seculares profundas no Brasil.

CONTEÚDO

UNIDADE I: A modernidade e suas dimensões institucionais e valorativas.
UNIDADE II: Globalização, modernidade tardia ou pós-modernidade.
UNIDADE III: Modernidade, individualismo e consumo: sua recepção e impactos na 

sociabilidade brasileira.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAUMANN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 
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2001
______, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em 

mercadoria. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 2007
______, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Tradução de Carlos Alberto 

Medeiros. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2012. 325 p.
______, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus 

Penchel. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999. 145 p.
______, Zygmunt.  Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução de Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2005. 110 p.

DOMINGUES, José Maurício. A América Latina e a modernidade contemporânea: 

uma interpretação sociológica. Belo Horizonte, ed. UFMG, 2009.
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo, ed. Unesp,

1991.
SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 

2000.

DISCIPLINA: GERÊNCIA DE PROJETO

Carga Horária: 40h

Período: 5º

EMENTA

Panorama do gerenciamento de projetos gráficos; relacionamento racional entre 
cliente e designer no processo de criação.

OBJETIVOS

Habilitar o designer para conduzir projetos de modo racional dentro de sua atividade 
profissional, quer seja no âmbito empresarial, coletivo, ou individual, autônomo.
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CONTEÚDO

O profissional de design gráfico
Origem
Formação
Inserção no mercado
• Atividades
• Trabalho autônomo
• Registro
• Honorários
• Contabilidade
Estruturas de uma empresa
• Cooperativa
• Associação
• Empresa mercantil
• Obrigações fiscais
• Custos de uma empresa
• Encargos sociais
• Classificação funcional
• Contrato de pessoal
• Cuidados com a equipe
Briefing
• Detalhamento
• Modelos
• Público-alvo
Terceirização de serviços
Custos e prazos
• Como preparar cronograma e orçamento
• Política de preços
Copyright
Proteção das obras
     Registros

�79



 IF Fluminense – Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico

Relacionamento cliente/designer
Proposta e contrato de trabalho
• Proposta preliminar
• Apresentação da proposta
• Avaliação da proposta
• Ajustes na proposta
Levantamento de dados
A natureza de um projeto
Conceituação do projeto
Concepção e planejamento de projeto
• Desenvolvimento
• Gerenciamento
• Produção de modelos
• Pré-produção e produção
• Implantação e distribuição
Balanço do processo
Documentação e divulgação de projeto
• Portfólio
• Currículo
• Cartão de visita
Autopromoção
Regulamentação da profissão

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LEWIS, James. Como gerenciar projetos com eficácia. São Paulo: Campus.
CHIAVENATO, Idalberto. Vamos abrir um novo negócio? São Paulo: Makron  

Books, 1995.
KAMINSKI, Paulo Carlos. Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e 

qualidade. Livros Técnicos e Científicos. Editora S/A: Rio de Janeiro, 2000.
KEELLING, Ralph. Gestão de projetos- uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 

2005.
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MAGALHÃES. Claudio Freitas de. Design Estratégico: integração e ação do design 
industrial dentro das empresas. Rio de Janeiro, SENAI/DN, SENAI/CETIOT, CNPq, IBICT, 
PADCT, TIB. 1997.

STRUNCK, Gilberto. Viver de design. 4. ed. Rio de janeiro: 2AB, 2004.
VALOR DO DESIGN (O): Guia ADG de prática profissional do designer gráfico. São 

Paulo: Editora SEAC São Paulo; ADG Associação dos Designers Gráficos, 2004.

WOLLNER, Alexandre. Design visual: 50 anos – Design visual: 50 years. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2003.
SANTOS, Flávio Anthero dos. O Design como diferencial competitivo: o processo de 

design desenvolvido sob o enfoque da qualidade e da gestão estratégica. Itajaí, SC: Ed. 
da Univali, 2000.

MENEZES, Luis César. Gestão de projetos. São Paulo: Atlas, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BELTRÃO, André. Manual do Freela: quanto custa o meu design? Gestão financeira 
para freelancers. Rio de Janeiro: 2AB, 2010. 

PHILIPIS, Peter L. Briefing: A gestão do projeto de design. Tradução Itiro lida. 

Revisão técnica Whang Pontes Teixeira. – São Paulo: Blucher, 2008. 

BRUNNER, Robert. EMERY, Stewart. Gestão Estratégica de Design: Como um ótimo 

design fará as pessoas amarem sua empresa. São Paulo. M. Books do Brasil Editora 

Ltda, 2010.

VILLAS-BOAS, André. O que é [e o que nunca foi] design gráfico. 6º edição 

(revisada e ampliada) Rio de Janeiro: 2AB, 2007.
FREITAS, Rosane Fonseca de Freitas Martins. LINDEN, Júlio Carlos de Souza Van 

der (organizadores). Pelos Caminhos do Design: metodologia de projeto. Londrina: Eduel, 
2012.

BRAGA, Marcos da Costa (organizador). O Papel Social do Design Gráfico: História, 
Conceitos e Atuação Profissional. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2011.
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DISCIPLINA: PLANEJAMENTO VISUAL III

Carga Horária: 160h

Período: 5º

EMENTA

Oferecer conhecimento teórico das técnicas aplicadas à editoração e diagramação, 

capacitação na produção editorial de peças gráficas, tais como aprender a analisar a 
mancha gráfica e planejar as melhores soluções visuais dentro de valores estéticos, 
mercadológicos e conceituais. Tratamento das publicações como objetos integrais, 
cuidando da linguagem visual da capa, ou primeira página, e do miolo, com escolha 
adequada de papéis aliada com a qualidade de impressão. Projeto gráfico de jornal, 
revista e livro.

OBJETIVOS

Avaliar e questionar os diversos modos de produção editorial, em suas 
particularidades, na forma e no conteúdo. Planejar e executar, em seus aspectos 
criativos, técnicos e mercadológicos, ações de desenvolvimento editorial e de produção 
de bens de informação.

CONTEÚDO

UNIDADE I: Projeto Gráfico para Livros.
UNIDADE II: Projeto Gráfico para Jornal.
UNIDADE III: Projeto Gráfico para Revista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Grids. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 176 p.
MARCELI, Tathiana. Design de jornais: quase tudo que você precisa saber para 

projetar um jornal. 2. ed. Rio de Janeiro: Impress, 2006. 64 p.
SAMARA, Timothy. Ensopado de design gráfico: ingredientes visuais, técnicas e 

receitas de layouts para designers gráficos. 1. ed. São Paulo: Blücher, 2010. 250 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de design criativo. 1. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. 176 p.
HALUCH, Aline. Guia prático de design editorial: criando livros completos. 1. ed. 

Teresópolis: 2AB, 2013. 104 p.
HARROWER, Tim. The newspaper designer’s handbook. 7. ed. EUA: McGraw-Hill, 

2012. 272 p.
LUPTON, Ellen. A Produção de um livro independente: um guia para autores, artistas 

e designers. 1. ed. São Paulo: Rosari, 2011. 176 p.
SAMARA, Timothy. Grid: construção e desconstrução. 1. ed. São Paulo: Cosac & 

Naify, 2007. 208 p.

DISCIPLINA: PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS

Carga Horária: 40h

Período: 5º

EMENTA

Aplicação do conhecimento científico no contexto profissional e de pesquisa. 
Preparação para o projeto de conclusão de curso.

OBJETIVOS

• Compreender a produção histórica do conhecimento científico e dos sujeitos do 
conhecimento;

• Promover as habilidades destinadas a aplicar o conhecimento científico na 
prática profissional;

• Compreender que a produção de informação é um processo complexo 

encaminhado a dar respostas aos problemas;
• Desenvolver a capacidade de ler criticamente investigações e estudos;
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• Conhecer temas e conceitos de metodologia e operar com eles;
• Desenvolver as habilidades necessárias para produzir informação válida e 

confiável no contexto profissional ou de pesquisa;
• Analisar a informação e derivar conclusões;
• Apontar caminhos conceituais e metodológicos que auxiliem o estudante a 

elaborar e apresentar trabalhos acadêmicos, especialmente os Trabalhos de 
Conclusão de Curso.

CONTEÚDO

1. A pesquisa
2. Tipos de pesquisa
2.1. Pesquisa experimental
2.2. Pesquisa qualitativa
3. Fontes de pesquisa
4. Coleta de dados
5. Redação do texto científico
6. Partes do trabalho científico
6.1. Introdução
6.2. Desenvolvimento
6.3. Conclusão
7. Bibliografia e Referências Bibliográficas
8. Projeto de Pesquisa

Obs: Ao final da disciplina Produção de Textos Científicos, o aluno deverá apresentar 

uma proposta de projeto que será posteriormente desenvolvido na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso. Com base nesta proposta deverá também preencher o “Formulário 

de Proposta”, que será entregue, por ele, ao seu futuro orientador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de 
Souza. 19a. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
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2002.
Goldenberg, Miriam. A arte de pensar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. Rio de Janeiro: Record, 1997.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
LAVILLE, Christian, DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia 

da pesquisa em ciências humanas. Revisão técnica Lana Mara Siman. Porto Alegre-RS: 
Artes Médicas, 1999.

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002.   

DISCIPLINA: PRODUÇÃO GRÁFICA I

Carga Horária: 60h
Período: 5º

EMENTA

Meios e elementos para a confecção de trabalhos gráficos para publicidade e 
marketing. Criação de impressos e preparação de originais para os diversos processos de 
impressão. Práticas sustentáveis na criação e produção dos projetos. Os setores da 
indústria gráfica e as suas principais atividades. Planejamento e produção de trabalhos 
gráficos. Etapas e processos da produção industrial de impressos.

OBJETIVOS

Apresentar o aluno as diferentes possibilidades de reprodução das imagens nos 
processos industriais das artes gráficas;

Introduzir o aluno nos dados sobre o planejamento, o gerenciamento, a criação e a 
execução de projetos gráficos;

Desenvolver no aluno as capacidades de criação, planejamento e produção gráfica 
de projetos visuais.
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CONTEÚDO

1 – História do grafismo e do desenvolvimento da escrita.

2 – História das artes gráficas: dos códices medievais às empresas digitais, uma 

visão panorâmica do desenvolvimento da indústria gráfica.

3 – Setores da indústria gráfica e suas atribuições.

4 – Administração e custos na indústria gráfica.

5 – Processo criativo e estruturas compositivas; o processo de leitura da imagem; 

comunicação visual e publicidade; tipologias, classificação tipológica e tipometria.

6 – Setor de fotolito: conceitos, principais equipamentos e insumos, processo de 

formação da imagem fotográfica, tipos de imagens fotográficas (tom contínuo/meio tom), 
processo de descontinuação da imagem (reticulagem), teoria de cores (sínteses 
subtrativa e aditiva) e seleção de cores, cores especiais, sistemas de provas (prelo, 
cromalim e outros sistemas), digitalização de imagens (captura, resolução e tipos de 
arquivos digitais).

7 – Setor de gravação: conceitos, tipos de matrizes e suas características.

8 – Setores de impressão: principais conceitos e processos de reprodução da 

imagem, processos de impressão, definições, características e utilização (convencionais: 
tipografia, offset, rotogravura, flexografia, serigrafia e tampografia; digitais: matriciais, jato 
de tinta, eletrostática, transferência térmica e aerografia computadorizada).

9 – Tintas gráficas: principais tipologias, características e componentes.

10 – Papéis e outros suportes de impressão: processo de fabricação do papel, 

principais componentes do papel, formatos industriais e cálculo de aproveitamento; 
características para impressão, tipos de papel e suas aplicações; outros suportes gráficos 
para impressões convencionais; suportes gráficos para impressões digitais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. 5. ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2004.

FERNANDES, Amaury. Fundamentos de produção gráfica para quem não é produtor 

gráfico. Rio de Janeiro: Rubio, 2003.
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 8. ed. atual. Brasília: LGE Ed., 2003. 
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  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers. 3º Ed. (revisada, atualizada 

e ampliada). Rio de Janeiro: 2AB, 2008.
DOUGHERTY, Brian. Design Gráfico Sustentável. Tradução de Rogério Bettoni. São 

Paulo: Rosari, 2011.

SILVA, Cláudio. Produção Gráfica: Novas Tecnologias. 1º Ed. São Paulo: Editora 

Pancron, 2008. 
HORIE, Ricardo Minoro. 300 Superdicas de Editoração, Design e Artes Gráficas. São 

Paulo: SENAC,  2014.

DISCIPLINA: SINALIZAÇÃO URBANA E DE INTERIORES

Carga Horária: 120h

Período: 5º

EMENTA

Habilitação em planejamento visual dos elementos sinaléticos que transmitam com 
eficiência e confiabilidade a mensagem estabelecida. Abordagem sobre sinalização em 
ambiente urbano, e leituras de textos específicos, como fundamentos da construção de 

uma comunicação visual aplicada à sinalização de interiores e exteriores. Design voltado 

à otimização do funcionamento de hospitais, supermercados, rodoviárias, shopping 

centers, etc. com base nas funções do tipo de lugar e seus aspectos espaciais de ordem 
cromática, construtiva e de significado. Importância dos parâmetros ergométricos, 
validação de pictogramas e conhecimento de materiais e processos de fabricação 

convenientes à realidade.

OBJETIVOS

- Elaborar projetos de sinalização gerando placas como partes integrantes de uma 
educação visual com as funções de informar, direcionar e identificar os locais específicos 
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de um ambiente construído;
- Estudar os fundamentos da geração gráfica dos ícones, sua característica e 

naturezas visuais;
- Traçar estratégia de estudo e análise do espaço a ser sinalizado, seu fluxo e 

particularidades;
- Aplicar conhecimentos de diagramação e materiais para formação visual e 

tridimensional das placas.

CONTEÚDO

Conhecimentos sobre as propriedades humanas da memória: modo de assimilação 
de imagens

Sinais básicos e elementos constituintes de um sinal
Discernimentos sobre signo visual, ícone, símbolo, índice
Fundamentos da orientação espacial, parâmetros e aprendizado visual
Ergometria no espaço físico e significado das formas nas aplicações encontradas na 

atualidade
Composição gráfica e direcionamento restrito de desenvolvimento figurativo
Importância do modo de construção e rascunhos de novos ícones
Natureza e função das placas informativas, direcionais e identificativas
Identificação dos planos das placas existentes, locais, trânsitos, possibilidades e das 

placas projetadas
Famílias de pictogramas, coerência gráfica e retidão de significado
Classificação dos materiais e dos processos correlatos de fabricação e modificação
Análise por decodificação visual de imagens de sinalizações implantadas em 

diferentes cidades 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHAMMA, Norberto; PASTORELO, Pedro D. Marcas & sinalização: práticas em 
design corporativo. São Paulo: SENAC, 2007. 293 p., il. ISBN (Broch.)

FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. Tradução de 
Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 334 p., il. ISBN (Broch.)
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HEINZ-MOHR, Gerd. Dicionário dos símbolos: imagens e sinais da arte cristã. São 
Paulo: Paulus, 1994. xvi, 393 p., il., 24 cm. (Dicionários EP). ISBN (Broch.).

MORAES, Anamaria de (Org.). Avisos, advertências e projeto de sinalização. Rio de 
Janeiro: iUsEr, 2002. 142p., il. (Ergodesign Informacional). ISBN (Broch.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HORNUNG, Clarence Pearson. Manual de designs: para marcas, símbolos, 
logotipos. Tradução de Fernando  Ximenes. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1981. 230 p., il. 
ISBN (Broch.)

MODLEY, Rudolf; MYERS, William R. (Colab.); Manual de símbolos gráficos: 3.250 
exemplos internacionais. Tradução de Fernando B Ximenes. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 
1986. 153 p., il. ISBN (Broch.)

CALORI, Chris. Signage and Wayfinding design: a complete guide to creating 
environmetal graphic design systems. Prefácio de Ivan Chermayeff. Hoboken: John Wiley 
& Sons, 2007. 210 p., il. color. ISBN (Broch.).

MINGUET, Josep Maria. Which way to go? Placemaking, wayfinding and signage 
design: diseño de arquitectura urbana, orientación en el espacio y señalética. Barcelona: 
Instituto Monsa de Ediciones, 2012. 191 p., il. color. ISBN (Broch.). 

GALINDO, Michelle. Signage Design. Salenstein: Braun Publishing, 2012. 254 p., il. 
color. ISBN (Enc.). 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. Tradução de Alvamar Helena 
Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 352 p., il. ISBN (Broch.).

VÁRIOS AUTORES. 1000 icons, symbols + pictograms: visual communications for 
every lauguage: 1.000 works. Seleção de Blackoffee. Rockport Publishers, 2006. , il. color. 
ISBN (Broch.).
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6º PERÍODO

DISCIPLINA: ÉTICA E LEGISLAÇÃO

Carga Horária: 40h

Período: 6º

EMENTA

Introdução à Ciência Jurídica: interdisciplinaridade; Direitos Humanos. Ordenamento 

Jurídico Brasileiro. Constituição Federal. Judicialização, eticidade e função social. Direitos 

da Personalidade. Proteção jurídica do direito à imagem. Conceitos fundamentais de 

propriedade intelectual. Direito Autoral. Direito Industrial. Tópicos de Direito Contratual. 
Tópicos de Direito do Consumidor. Análise de casos concretos. Liberdade do exercício de 
profissão. Código de Ética.

OBJETIVOS 

Introduzir o estudante no universo do Direito, abordando o Ordenamento Jurídico 
Brasileiro;

Correlacionar, de forma interdisciplinar, o Direito com outras Ciências, levando o 
estudante a compreender a presença do Direito em outras áreas de conhecimento, 
especialmente no Design;

Orientar o futuro profissional de design gráfico, enquanto cidadão, a atuar com ética 
e a reconhecer seus direitos e deveres, bem como a sua importância como agente 
receptor mas também modificador de direitos;

Tratar da legislação  que incide no âmbito do Design,  destacando os aspectos 
jurídicos (legais e jurisprudenciais) pertinentes, em consonância com as diretrizes 
constitucionais e seus princípios norteadores.

Permitir que o futuro profissional de design possa compreender as questões 
pertinentes ao registro de uma propriedade industrial e o que o difere do direito autoral.
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CONTEÚDO

1. NOÇÕES GERAIS DE DIREITO
1.1 Direito: Concepções, objeto e finalidade
1.2 Teoria Tridimensional do Direito
1.3 Direitos Humanos
1.4 Ordenamento Jurídico

     1.4.1 -  Constituição de 1988.

                 Direitos Fundamentais

                 Estrutura do Estado

                 Organização dos Poderes: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário;

                 Competência

                  Cláusulas Pétreas – art. 60 § 4° inciso I, II, III, IV

                  Princípios

1.5 Judicialização e Acesso à Justiça

1.6 Cláusulas Gerais do Direito e Paradigmas no Código Civil: eticidade, socialidade 
e operabilidade.

1.7 Ramos do Direito
1.8 Relação do Direito com outras ciências
 
2. DIREITOS DA PERSONALIDADE
2.1 Conceito e características

2.2 Proteção jurídica do direito à imagem

 
3. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
3.1 Direito Autoral

     Autonomia do direito de autor. Prazo de proteção. Registro de obras. Limitações 

do   direito de autor. Obras não protegidas. Direito Moral e Patrimonial. Crimes.

3.2 Direito de Propriedade Industrial

      Invenção. Modelo de Utilidade. Marca. Desenho Industrial.  Patente e Registro. 

4. Tópicos de Direito
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4.1 Contrato
4.2 Código de Defesa do Consumidor: boa-fé
5.ÉTICA PROFISSIONAL
5.1 Liberdade de Exercício de Profissão
5.2 Código de Ética da ADG

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 ADG Brasil Associação Dos Designers Gráficos. O valor do Design: Guia ADG Brasil 
de Prática Profissional do Designer Gráfico. São Paulo: SENAC São Paulo/Ed. ADG 
Brasil, 2003.

______. Caderno de Ética no Design. São Paulo: ADG Brasil, 2004
ANDREOPOULOS, George J e CLAUDE, Richard Pierre. Educação em Direitos 

humanos para o Século XXI. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Núcleo 
de Estudos da Violência, 2007

LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de Propriedade Intelectual para designers. 
João Pessoa: Novas Ideias, 2006.

PIMENTA, Eduardo. Princípios de Direitos Autorais: um século de proteção autoral 
no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SOUZA, Allan Rocha de. A função social do Direito Autoral. Campos dos 
Goytacazes/RJ, Ed. FDC, 2006.

SANTOS, Manuella.  Direito Autoral na era digital: impactos, controvérsias e 
possíveis soluções. São Paulo: Saraiva, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARCELLOS, Ana Paula de.  A eficácia jurídica dos princípios constitucionais:  o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Renovar: Rio de Janeiro: 2002.

MOREIRA, Vital e GOMES, Carla de Marcelino (coord.). Compreender os direitos 
humanos: manual de educação para os direitos humanos. Coimbra: Ius Gentium 
Conimbrigae, 2013.

FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSENVALD, Nelson. Direito Civil: Teoria geral. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
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NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 6ª ed. São Paulo: Método, 2012 

NUNES, Rizzatto.  O princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002.

TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e direito civil. Revista da Faculdade de 

Direito de Campos, ano IV, n. 4 – ano V, n. 5, p.167-175 , 2003-2004.

DISCIPLINA: PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DA IMAGEM

Carga Horária: 60h

Período: 6º

EMENTA

Formação e fundamentos básicos de diferentes tipos de imagem. Aspectos da 
linguagem e da comunicação visual. Leitura semiótica de imagens.

OBJETIVOS

Fornecer aos alunos conhecimentos básicos para compreender os mecanismos de 
produção de imagens e desenvolver a habilidade de depreender os significados 
expressos nas imagens.

CONTEÚDO

• A formação da imagem
• Fundamentos básicos da imagem pictórica
• Fundamentos básicos da imagem fotográfica
• Fundamentos básicos da imagem cinematográfica
• Os níveis de expressão da linguagem visual: representativo, simbólico e abstrato
• Fundamentos básicos da semiótica
• Técnicas de comunicação visual
• Análise semiótica da imagem
• Categorias de estilos visuais: primitivo, expressionista, clássico, ornamental e 
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funcional
• Relação entre imagem e som
• A montagem

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
MANGUEL, Alberto. Lendo imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MUNARI, Bruno. Design e Comunicação Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
SANTAELLA, Lucia. Semiótica Aplicada. São Paulo: Thomson, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

 AUMONT, Jacques. A imagem. Lisboa: Edições Texto e Grafia, 2009.

DISCIPLINA: PRODUÇÃO GRÁFICA II

Carga Horária: 60h

Período: 6º

EMENTA

Manipulação avançada de imagens, geração de perfil de cores, teoria da reprodução 
da cor, Perfis de Cor, relação tinta x suporte, reprodução gráfica em diversos materiais, 
impressão digital.

OBJETIVOS

Capacitar o aluno a trabalhar com separação de cores para impressões em diversos 
tipos de substratos, fazendo-o entender a relação das cores com os materiais com os 
quais interagem. Apresentar e instigar o uso de outras matérias na produção do design, 
apresentando as atuais tecnologias de impressão e reprodução da imagem.
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CONTEÚDO

Tratamento de imagens, criação e implantação de perfis de cor em fluxos de 

impressão, introdução à impressão digital, seminário de impressão digital, visitas técnicas 

a fornecedores de impressão digital e produção de diversos tipos de material voltados 
para o design.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

VILAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers. São Paulo: Editora 2AB.
HARRIS, Paul; AMBROSE Gavin. Impressão e Acabamento. Porto Alegre: Bookmen, 

2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIDALGO, Willian Pereira. Adobe Photoshop CS6 em Portugues – Imagens 

Profissionais e Técnicas para Finalização e Impressão. São Paulo: Editora Erica, 2012.
ANDRADE, Marcos Serafim. Adobe Photoshop CS6. São Paulo: Editora SENAC, 

2012

DISCIPLINA: ILUSTRAÇÃO

Carga Horária: 60h

Período: 6º

EMENTA

Elementos visuais que reinterpretam a mensagem verbal. Técnicas de ilustração. A 
ilustração na indústria gráfica.

OBJETIVOS

Introduzir o aluno aos fundamentos da ilustração como atividade projetual. Oferecer 
os fundamentos teóricos e práticos sobre design: forma, textura e cor para a 
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representação gráfica. Estudar as variáveis da percepção visual, dos elementos icônicos 
e das regras de composição dos objetos no plano. Analisar as diferentes formas de arte. 
Desenvolver a capacidade de criação e expressão.

CONTEÚDO

• Histórico da ilustração

• O que é ilustração

• O designer como ilustrador
• Tipos de ilustração
• Percepção: divisão do espaço; área de visualização; concentração de pontos; 

formas positivas e negativas; camadas; perspectiva.
• Teorias de composição: pontos e linhas fortes; abordagem geométrica; regra de 

ouro.
• Influência psicológica das linhas e das cores; organização dos motivos; ponto de 

vista; unidade; contraste.
• Direção, movimento e equilíbrio.
• Estilo, narrativa, emoção e dramaticidade.
• Influências das correntes artísticas sobre o design de ilustração.

• Ilustração “desenhada” e ilustração fotográfica. Recursos eletrônicos.

• Interpretação visual de textos narrativos (contos, romances, novelas, etc.). 
Representação plausível e abrangente do tema tratado. Uso de referências históricas 
na execução de temas específicos. Pesquisa bibliográfica e iconográfica.

• Contextualização da ilustração e relação com o público alvo.
• Ilustração de temas adultos, infanto-juvenis e infantis.
• Gráficos; Infográficos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DANIELS, Alfred. Como pintar & desenhar paisagens. Tradução de Rodolpho 
Eduardo Krestan. São Paulo: Círculo do livro, 1982.

CURSO de desenho e pintura. São Paulo: Globo.

HALLAWELL, Philip. À mão livre 1: a linguagem do desenho. 12a. ed. São  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Paulo: Melhoramentos, c1994.
MARSHALL, Samuel. Como pintar & desenhar pessoas. Tradução de Rodolpho 

Eduardo Krestan. São Paulo: Círculo do livro, 1982.
NIKOLAJEVA, MARIA; SCOTT, CAROLE. Livro ilustrado: palavras e imagens. São 

Paulo: Cosac Naify, 2011.

PARRAMÓN, José María. Como desenhar com carvão, sanguina e giz. Tradução de 

Maria João Cordeiro. 2a. ed. Lisboa: Presença, 2003.

PARRAMÓN, José María. Luz e sombra em desenho artístico. Tradução de José 

Stefanino Vega. Rio de Janeiro: LIAL, 1986.
LAMBERT, Susan. El dibujo: técnica y utilidad. Madrid: Hermann Blume,  

1996.
RODRIGUEZ, Ramon de Jesús. Dibujo. 4.ed. Barcelona: Parramón Ed., 2000.
WILDBUR, Peter; BURKE, Michael. Infográfica: soluciones innovadoras en el diseño 

contemporáneo. Tradução de Andreu Cabré. Barcelona: G. Gili, 1998.

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS

Carga Horária: 40h

Período: 6º

EMENTA

Desenvolvimento de identidade visual do aluno bem como elaboração de seu 
portfólio impresso e online. Apresentações com profissionais do setor com o intuito de 
discorrer sobre a realidade do mercado de trabalho.

OBJETIVOS

Criação de identidade visual do aluno para integrar seu material promocional. 
Seleção e aperfeiçoamento de trabalhos dos alunos ao longo do período acadêmico e/ou 
profissionais para integrar o portfólio. 
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CONTEÚDO
• Auto Promoção;
• Portifólio impresso;
• Portifólio Digital e Online.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BELTRÃO, André. Manual do freela: quanto custa o meu design? 3. ed. Rio de 
Janeiro: 2AB, 2011. 144 p.

PORTO, Bruno. Manual do freela: vende-se design. Autopromoção e portfólio para 
profissionais criativos. 1. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2011. 160 p.

STRUNCK, Gilberto. Viver de Design. 4. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2004. 152 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OHTAKE, Ricardo et al. O valor do design. 3. ed. São Paulo: SENAC, 2004. 224 p.

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Carga Horária: 160h

Período: 6º

EMENTA

Realização do trabalho de conclusão de curso, teórico ou prático, ligado ao campo 
de interesse de especialização do aluno, sob a orientação de um professor. Estudo 

aprofundado em nível adequado à graduação, sobre tema claramente vinculado ao 

conteúdo do curso.

OBJETIVOS

Proporcionar ao aluno a metodologia, assim como os elementos básicos da origem 
do conhecimento científico, da natureza, da sociedade e das relações entre eles. Assim 
como a relação do design gráfico como forma de conhecimento com a práxis profissional 
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do futuro egresso. Oferecer ao aluno os elementos teórico-metodológicos para que possa 
apropriar-se, construir, fundamentar e aplicar os conhecimentos que permitam uma maior 
compreensão sobre a práxis profissional, vinculados a seu entorno físico, social, 
econômico e cultural. Proporcionar ao aluno as bases epistemológicas para a 
compreensão e situação do design gráfico como uma disciplina que tem seu próprio 
objeto de estudo e sua possibilidade de métodos particulares para sua aplicação na 
realidade, assim como as ferramentas metodológicas que lhe permitam sistematizar e 
conceber a análise do objeto de estudo de sua disciplina em relação a outras. Propiciar 
ao aluno os elementos necessários para elaborar um marco teórico que lhe permita 
discernir entre os diversos métodos e técnicas para solução dos problemas específicos 
que estabeleçam as diferentes disciplinas durante todo o curso. Dar ao aluno 
oportunidade para realizar trabalho de conclusão de curso, teórico ou prático, ligado ao 
seu campo de interesse de especialização, sob a orientação de professores.

CONTEÚDO

• A cópia, o plágio e a citação.
• Abordagens qualitativa e quantitativa.
• Métodos e técnicas de pesquisa.
• Conceituação de projeto de pesquisa e monografia.
• Público-alvo da pesquisa e consumidor.
• Cercando o objeto.
• Seminários dirigidos.
• Números e imagens que mentem.
• A defesa de uma idéia.
• Falar em público.
• Desenvolvimento da monografia.
• Planejamento da forma.
• Observação das normatizações.
• Produto final.
• Revisão do material.
• Apresentação Final
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOBÁNY, Denise; MARTINS, Roberta. Do textual ao visual: Um guia completo para 

fazer seu trabalho de conclusão de curso. 1ª ed. Rio de Janeiro: Novas Idéias, 2008.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de 
Souza. 19a. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Cortez, 2002.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Disciplina: Serigrafia
Carga Horária: 40h

Período: Optativa

EMENTA
Conhecimento da técnica de gravura através da serigrafia e dos materiais 

necessários na preparação da tela serigráfica e da pintura, tais como: emulsão, nylons, 
molduras, tintas e dos tipos de substratos capazes de receber a impressão através desse 
método. Perceber que o processo serigráfico pode ser utilizado como uma forma de renda 
extra, e ainda como forma de expressão artística, além de servir de apoio a outras 
disciplinas do curso.

OBJETIVOS
Tem como objetivo levar aos alunos conhecimentos teóricas e práticas e capacitá-los 

na técnica da serigrafia e de como aplicá-la em superfícies diversas, tais como: tecido, 
papel, adesivo e PVC. 
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CONTEÚDO
• Introdução à parte teórica sobre a história da gravura através da serigrafia;
• Conhecimento das técnicas e materiais;
• Como preparar um desenho para ser gravado na tela;
• Conhecer os materiais que compõem a telas;
• Revelação e recuperação de telas;
• Pintura sobre substratos, como: tecido e papel.

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BELMIRO, Arnaldo. Serigrafia: Silk-screen. Rio de Janeiro -  6ª. Edição.  Ed. Ediouro. 
1990.

GUIMARÃES, Waldo. Silk-screen é  fácil. São Paulo - 2ª. Edição – Screen & Cia - 
1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BELMIRO, Arnaldo. Serigrafia: Silk-screen,  processo de impressão sem o uso de 

máquinas para tecidos, cartazes, faixas, azulejos, cartões. Rio de Janeiro – RJ - Edição. 
Ed.  Ediouro – 1990

Disciplina: Libras
Carga Horária: 40h

Período: Optativa

EMENTA
A disciplina contribui no desenvolvimento, formação e conscientização dos 

educandos por meio dos conteúdos trabalhados para que os mesmo construam e 
apliquem esse conhecimento no âmbito educacional inclusivo e no social das pessoas 
surdas ou com deficiência auditiva.

Proporcionar conhecimento da cultura, da identidade do surdo e dos aspectos 

gramaticais da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 
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Desenvolver a linguagem corporal e expressiva dos profissionais da educação que 
atuarão de uma forma direta no processo ensino aprendizagem e no desenvolvimento do 
surdo e/ou do deficiente auditivo.

Ampliar a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no cotidiano para a inclusão social 

da pessoa surda ou com deficiência auditiva. 

OBJETIVOS
• Desenvolver habilidades técnicas dos discentes que atuam ou atuarão com 

alunos surdos.
• Auxiliar na formação de professores que atenderão a essa clientela.

• Divulgar a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, pois é um direito linguístico e 

reconhecido por lei.
• Nortear sobre a inclusão de pessoas surdas no ensino regular, refletindo 

sobre a aceitação do aluno não como “deficiente”, mas diferente, por meio de 
quebra de paradigmas.

• Trabalhar as terminologias da área dentro da Língua de Sinais.

CONTEÚDO
Conteúdos teóricos
Deficiência Auditiva (surdez), suas causas, prevenções e classificação.
História dos surdos através dos tempos.

Compreendendo o que é LIBRAS.

Do oralismo puro ao Bilinguismo – a evolução da Educação dos Surdos no Brasil.

Aspectos psicológicos, pessoais, familiares e sociais do indivíduo surdo por meio de 
sua língua e de sua identidade.

Legislação e práticas.

Integração e Inclusão – introdução

A questão do profissional tradutor intérprete.
O aprendizado do aluno surdo ou com deficiência auditiva- educação infantil e a 

intervenção precoce.
O posicionamento da família, da escola e do surdo- inclusão.
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O ensino de Língua Portuguesa para surdo ou deficiente auditivo – segunda língua. 

A escola Bilíngue ou Atendimento Educacional Especializado.

Conteúdos práticos

Introdução á Gramática da LIBRAS.

Alfabeto Manual
Expressões
Identificação Pessoal
Números
Verbos
Advérbio de tempo/ Semana
Calendário / Datas comemorativas
Família / Lar
Antônimos
Pronomes interrogativos
Cores
Adjetivos
Escola
Sinais específicos
Trabalhos de alongamento, aquecimento e dança com diferentes ritmos musicais e 

LIBRAS.
Conceitos básicos do uso da linguagem corporal e técnicas de consciência, 

concentração e equilíbrio corporal.
Técnica do Espelho.
Exercícios de Expressão Facial com ritmo.
Contextualização de LIBRAS através de atividades práticas.
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      PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As atividades serão realizadas por meio de aulas expositivas, debates, utilização de 

data-show, apresentação de vídeos. E as aulas práticas expressão da linguagem 

corpóreo-facial na sinalização contextualizada. A avaliação será feita através da 

frequência, da participação nas atividades propostas, seminário e através da aplicação de 
prova discursiva e prática.

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOTELHO, P. Linguagem e Letramento na educação de surdos. 2002.
FELIPE, Tânia. LIBRAS em contexto: curso básico, livro do professor instrutor. Ed. 

Brasília: MEC/SEESP, 2009
QUADROS, Ronice Muller de & KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais 

Brasileira: Estudos Linguísticos I. Porto Alegre: Artmed, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL, MEC/ Secretaria de Educação Especial. Deficiência Auditiva organizado por 
Giuseppe Rinaldi et al. - Brasília: SEESP, 1997.

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica. Brasília: MEC/SEESP, 2001.

BRITO, Lucinda Ferreira (org.). Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEEP, 1997.
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo (org.). Atendimento Educacional Especializado. 

Pessoa com surdez. Brasília: SEESP / SEED / MEC, 2007.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão Escolar: o que é? Por quê? Como fazer? 2 

Ed. São Paulo: Moderna, 2006.
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Disciplina: Oficina de História em Quadrinhos
Carga Horária: 40h

Período: Optativa

EMENTA

         Estudo e produção de histórias em quadrinhos, por meio de análise de páginas 
impressas e digitais nos mais variados estilos.

Promover a compreensão da linguagem dos quadrinhos, da relação da parte textual 
com a imagem. Estudo dos mecanismos e artifícios que essa linguagem oferece. Etapas 
da produção e criação de roteiro, esboços e arte-final de narrativas gráficas.

OBJETIVOS
          

• Capacitar o aluno para a compreensão da estrutura de uma história em 
quadrinhos para a criação das suas próprias histórias.

• Criação de tiras.
• Composição dos quadrinhos (imagem, texto, disposição dos elementos)
• Desenvolvimento de história de uma página
• Elaboração de mundos fictícios e diálogos.
• Desenvolvimento de fanzine

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. 1.ed. São Paulo: M. Books, 2005. 
266 p.

MCCLOUD, Scott. Reinventando os quadrinhos. 1. ed. São Paulo: M. Books, 2006. 
260 p.

MCCLOUD, Scott. Desenhando quadrinhos – os segredos das narrativas de 
quadrinhos, mangás e graphic novels. 1. ed. São Paulo: M. Books, 2008. 280 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial: princípios e práticas do lendário 
cartunista. 4. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 192 p.

3.3- Estágio
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido pelo estudante no 

ambiente de trabalho, visando ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular.

Para o curso de Design Gráfico o estágio não é obrigatório, ou seja, desenvolvido 

como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso.

A carga horária mínima será de 120h realizados durante o curso.

As normas de estágio seguem a Regulamentação Geral de Estágio do IFF e são  
definidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

3.4-Atividades Complementares

Em complemento aos componentes curriculares previstos na matriz, o curso 
proporciona aos alunos o seguinte conjunto de atividades complementares:

3.4.1–Visitas Técnicas

Sempre que pertinente, realizam-se visitas técnicas para complementar os 
ensinamentos teóricos das disciplinas. As visitas permitem ao aluno conectar a teoria e a 
prática de determinados conteúdos.

As visitas acontecem semestralmente, tanto dentro da própria cidade de Campos 
dos Goytacazes como em outras cidades, como Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e 
Vitória-ES.
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3.4.2–Visitas Culturais

As visitas culturais visam a ampliar o repertório cultural e visual do aluno por meio  
do contato com diversas formas de manifestação artística. A formação de um repertório de 

qualidade é fundamental no processo criativo. Em visitas culturais, os alunos são levados 

a centros culturais e a museus no Rio de Janeiro e em São Paulo, para que possam  
enriquecer seus conhecimentos prévios e enciclopédicos.

3.4.3–Atividades de Extensão

3.4.3.1–Laboratório Experimental de Design Gráfico (LexDesign)

Coordenação: Prof. MsC. Luiz Claudio Gonçalves Gomes
O LexDesign visa promover um atendimento técnico-pedagógico, individual e 

coletivo à comunidade do IF Fluminense, com prioridade para os alunos do Curso de 

Design Gráfico, no que se refere ao estudo da linguagem visual e ao uso da imagem em 
diferentes níveis, visando ao fortalecimento da complementaridade do conhecimento na 
área profissional do design gráfico.

Ao propiciar condições materiais aos alunos de modo que eles possam ampliar sua 
aprendizagem fora da sala de aula, com ou sem o acompanhamento direto de 
professores, enriquece o processo do ensino e da aprendizagem de design gráfico 
possibilitando uma atenção diferenciada e de qualidade ao aluno e ao professor.

Projetos de natureza diversa dentro do âmbito do design gráfico são desenvolvidos 
dentro do LexDesign, tais como projeto e execução de peças gráficas para a demanda 
interna e externa do IF Fluminense, além da revista Cayana.

A experiência adquirida com o LexDesign foi apresentada no I Encuentro 
Latinamericano de Diseño “Diseño en Palermo”, em 2006, na Argentina.

3.4.3.1.1–Revista Cayana

A revista Cayana tem o propósito de envolver o corpo discente e docente em uma 
atividade que permita ampliar os horizontes de criatividade inerente ao profissional de 
design gráfico. Nesta publicação, o trabalho interdisciplinar emerge e flui com muita 
naturalidade, fruto de um processo criativo na relação ensinar/aprender. Além de artigos 
técnicos, a publicação serve também de registro dos trabalhos de TCC desenvolvidos no 
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curso durante a sua história.

Desde o seu primeiro número, em 2003, já foram publicadas 06 números da revista.

3.4.4–Atividades de Pesquisa

3.4.4.1- Núcleo de Pesquisa em Artes, Design e Comunicação (Artdeco)

Coordenação: Prof. MsC. Luiz Claudio Gonçalves Gomes
Centrado na perspectiva da educação interdisciplinar, o desenvolvimento do Núcleo 

de Pesquisa em Artes, Design e Comunicação cria a possibilidade de oferta de pesquisa 
no campo das Ciências Sociais Aplicadas e das Artes. Além disso, abre o campo para a 
realização de projetos de pesquisa, atividade que permite um forte envolvimento de 
alunos de graduação através de um programa de iniciação científica.

O Artdeco visa:
Incentivar a investigação em Ciências Sociais Aplicadas e Artes, nas áreas do 

design, comunicação, mercadologia, fotografia e vídeo, bem como proporcionar 
condições para que o IF Fluminense possa abrigar novos cursos de extensão, graduação 
ou pós-graduação nas referidas áreas.

Criar um arquivo de projetos e informações em áreas de interesse, com utilização 
dos recursos de que dispomos, com vistas a disponibilização de artigos, monografias, 
pesquisas, materiais didáticos, propostas metodológicas dos e para os professores e 
pesquisadores do curso de Design Gráfico;

Criar um fórum de debates, buscando a integração das pesquisas do Curso de 
Design Gráfico e dos demais usuários do IF Fluminense com aquelas realizadas em 
outros centros de pesquisa.

O resultado do trabalho de pesquisa desenvolvido no Artdeco pode ser encontrado 
em anais de diversos congressos nacionais e internacionais na área de Design e 
Comunicação.

3.4.5–Eventos

3.4.5.1–Design, Comércio & Indústria/Semana de Design

No sentido de promover a ação profissional e social do profissional de design, o 
Curso de Design Gráfico promove o Design, Comércio & Indústria, evento que conta com 
a participação de expressivos profissionais do cenário nacional, além de apresentar 
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estudos de casos da cidade e região (Campos dos Goytacazes) desenvolvidos por ex-
alunos, demonstrando o impacto do design gráfico nos negócios locais.

Sem data fixa no início, em 2014, o mês de novembro ficou definido como o período 

em que o evento ocorrerá, aproveitando a data em que se celebra o Dia do Designer no 

Brasil (05 de novembro).

3.4.5.2–R Design RJ/ES

O Encontro Regional de Estudantes de Design (R Design) é um encontro anual e 

itinerante de cunho científico, político e cultural. Sem fins lucrativos, o R Design visa à 
integração acadêmica e à valorização da atividade do Designer, reunindo estudantes, 
professores, pesquisadores, profissionais e empresas.

O Rdesign configura-se como um importante fórum de debate de design, reunindo 
estudantes, professores, pesquisadores, empresas e profissionais da área.

O IFFluminense apoiou em três momentos a realização do evento, cedendo espaço 
físico e apoio logístico. O evento aconteceu na instituição nos anos de 2005, 2009 e 2013, 

sendo o de 2005 a primeira edição do evento nas regiões do Rio de Janeiro e do Espírito 

Santo.  

4-Infraestrutura
Nesta seção é apresentada a infraestrutura existente. O IFFluminense tem 

Laboratórios de Informática, Biblioteca, Laboratórios Específicos, Espaço de trabalho para 
coordenação de cursos e serviços acadêmicos, salas de aula e de informática.

4.1 - Biblioteca

A Biblioteca, órgão ligado às Diretorias Acadêmicas do campus Campos-Centro, é  

responsável por todo o acervo e tem como objetivo prover de informações o ensino, a 
pesquisa e a extensão do Instituto. Tem capacidade para receber 200 pessoas 
simultaneamente e disponibiliza 03 espaços, distribuídos em 930,83m2 - previsão de 
ampliação do espaço com a anexação de uma área com 234,36 m2, destinados a:

● Armazenamento do acervo bibliográfico;
● Estudo individual;
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● Estudo em grupo. (possibilidade de 28 grupos com 06 pessoas);
● Tratamento técnico e restauração;
● Atendimento ao público.
A Biblioteca tem convênio com:

● A rede COMUT – que permite a obtenção de cópias de documentos técnico-

científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços 
de informação internacionais;

● O Portal de Periódico da CAPES – que oferece acesso aos textos completos de 

artigos selecionados de mais de 15.475 revistas internacionais, nacionais e 
estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas 
do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação 
acadêmica com acesso gratuito na Internet;

● Biblioteca Nacional. Consórcio Eletrônico de Bibliotecas – que objetiva apoiar o 

desenvolvimento dos projetos de automação bibliográfica no Brasil, permitindo às 
bibliotecas brasileiras, através do compartilhamento dos recursos de catalogação 
online da Biblioteca Nacional, a formação de bases de dados locais ou de redes de 
bases regionais;
● O Programa de Compartilhamento de Bibliotecas entre Instituições de Ensino 

Superior - que visa estabelecer parcerias para a utilização de recursos entre 
bibliotecas do estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de promover a 
racionalização do uso desses recursos e, também, o melhor atendimento aos usuários 
dessas bibliotecas.

O sistema de classificação é o CDD, a catalogação segue o AACR2-Anglo-American 

Cataloguing Rules e Tabela de Cutter-Sanborn. Todos os documentos estão preparados 
com etiqueta de lombada e disponíveis para empréstimo, segundo regulamento aprovado 
pela direção.

A consulta ao catálogo de todo acervo é disponibilizada através da Internet e dos 

terminais localizados na própria biblioteca. Contamos com câmeras de segurança e 
sistema antifurto que facilitam o controle de saída e segurança do acervo.
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4.1.1 - Equipe Técnica

Na realização dos serviços, contamos com 02 bibliotecários, 10 assistentes 
administrativos, 03 recepcionistas terceirizados e 28 bolsistas de trabalho.

4.2 - Infraestrutura de Informática 

MICRÓDROMO I
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

42 29 1,45

Item Quantidade Especificações

1 29 Computador Lenovo Thinkcentre

2 1 Impressora Samsung M4020

MICRÓDROMO II
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

42 28 1,50

Item Quantidade Especificações

1 28 Computador HP All in one Omni Pro 110

2 1 Impressora Samsung M4020
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4.3-Laboratórios Específicos à Área do Curso 

MICRÓDROMO III
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

42 18 2,33

Item Quantidade Especificações

1 6 Computador Lenovo Thinkcentre

2 6 Computador Kolke

3 6 Computador Marcase

4 1 Impressora Samsung M4020

101D: LABORATÓRIO 
EXPERIMENTAL DE DESIGN 

GRÁFICO (LexDesign)

ÁREA (m2) Capacidade (nº 
de alunos)

m2 por aluno

9,40 3 3,13

Item Quantidade Especificações

1 2 iMac 21,5”

2 1 HP Deskjet 9800

3 1 Computador Lenovo Thinkcenter

4 1 Scanner HP Scanjet 200

5 1 Tablet Wacon

6 1 Gaveteiro arquivo de Aço
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102D: Estúdio de Fotografia
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

47 30 1,57

Item Quantidade Especificações

1 1 Apple iMac 27"

2 1 Computador HP Pro Slimline

3 1 Quadro branco com duas bandeira deslizantes

4 1 TV LG 42"

5 2 Tochas de flash Greika Pioneer 250 DI

6 2 Tochas de flash Greika Pro TC 400

7 1 Armário de Aço

8 2 Hazylight 80x100cm

9 1 Refletor Beauty Dish

10 1 Refletor de bandeiras

11 1 Table top Mako

12 4 Tripés de 1,80m

13 1 Tripé Girafa

14 1 Fundo infinito de tecido gorgurão na cor preta

15 1 Canon 5D Mark II

16 1 Objetiva 70-200mm

17 1 Objetiva 10-20mm
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18 1 Objetiva 50mm

19 1 Objetiva 60mm Macro

20 1 Objetiva 28-70mm

21 1 Flash externo compatível com a câmera

103D: Sala de Aula
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

47,09 30 1,57

Item Quantidade Especificações

1 1 Computador Lenovo Thinkcentre

2 1 Projetor EPSON Powerlite 824+

3 1 Conjunto de caixa de som estéreo Berhringer MS16

4 1 Tela branca retrátil para projeção

5 4 Gaveteiro arquivo de aço

6 2 Mapoteca de aço

7 1 Cavalete Flipchart

8 2 Armários de Aço

9 30 Carteiras escolares

10 1 Quadro branco
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104D: Laboratório de Expressão 
Gráfica

ÁREA (m2) Capacidade (nº 
de alunos)

m2 por aluno

47 30 1,57

Item Quantidade Especificações

1 1 Quadro Branco

2 1 Tela branca retrátil para projeção

3 2 Mesa de Vidro

4 1 Secador de grade para serigrafia

5 1 Prensa Trident M-350

6 5 Mesa com tampo de madeira para projeto

7 1 Conjunto de caixa de som estéreo Berhringer MS16

8 1 Prensa de prelo

9 1 Armário de aço

105D: Sala de Projetos 1
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

47 30 1,57

Item Quantidade Especificações

1 16 Apple iMac 21,5"

2 1 EPSON PowerLite 824+

3 1 Caixa de som Oneal OCM 126

4 1 Gôndola com 5 prateleiras
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5 1 Impressora Epson LaserJet 2605dn

6 5 Mesa de Luz para desenho

7 4 Mesas de Vidro

8 1 Tela branca para projeção de imagem

9 5 Guia de Embalagem do Instituto da Embalagem

10 1 Quadro Branco

11 15 Manta de corte Keramik Hooby

106D: Coordenação e Sala de 
Reunião

ÁREA (m2)

47

Item Quantidade Especificações

1 4 Apple iMac 27"

2 1 Impressora HP LaserJet P4014n

3 1 Mesa de reunião

4 1 Computator Lenovo Thinkcentre

5 1 Computador HP Pro Slimline
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202D: Sala de Projetos 2
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

47,49 30 1,58

Item Quantidade Especificações

1 16 Apple iMac 21,5"

2 1 Projetor Sanyo Pro xtraX

3 1 Conjunto de caixa de som estéreo Berhringer MS16

4 1 Quadro Branco

5 15 Manta de corte Keramik Hooby

6 4 Mesas de Vidro

203D: Sala de Desenho 1
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

47,49 30 1,58

Item Quantidade Especificações

1 1 Computador HP Pro Slimline

2 1 Impressora Xerox

3 1 Quadro Branco

4 1 Tela Branca Retrátil para projeção

5 1 Conjunto de caixa de som estéreo Berhringer MS16

6 1 Projeto View Sonic PJ452
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7 30 Pranchetas Trident para desenho

8 1 Armário de Madeira

9 1 Gaveteiro de Aço

207D: Sala de Aula
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

47,49 45 1,06

Item Quantidade Especificações

1 1 Projetor Epson PowerLite 824+

2 1 Conjunto de caixas de som estéreo CSR

3 1 Quadro branco

4 45 Carteiras escolares

208D: Sala de Desenho 2
ÁREA (m2) Capacidade (nº 

de alunos)
m2 por aluno

47,49 30 1,58

Item Quantidade Especificações

1 1 Projetor Epson PowerLite 824+

2 1 Conjunto de caixa de som estéreo Berhringer MS16

3 1 Computador Lenovo Thinkcentre

4 1 Mapoteca de aço
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5 5 Bases de apoio para objetos de desenho

6 Artefatos diversos para desenho

7 30 Carteiras para desenho

24B: Laboratório de Plastica e 
Serigrafia

ÁREA (m2) Capacidade (nº 
de alunos)

m2 por aluno

65,48 30 2,18

Item Quantidade Especificações

1 1 Tupia laminadora manual, marca Vonder

2 1 Tupia de bancada tamanho 89 x 69 cm

3 1 Serra tico tico de bancada, marca Ferrari

4 1 Lixadeira orbital, com bolsa coletora de pó, marca Skil

5 1 Lixadeira combinada de bancada, marca Macrotop

6 1 Esmerilhadeira angular, marca Makita

7 1 Plaina desengrosso, marca Makita

8 1 Furadeira de bancada, marca RexoN

9 1 Serra combinada de esquadria e bancada, marca 
Makita

10 1 Forno elétrico de 1300º C, volume 450 litros, marca 
Stecno

11 15 Base para corte (manta), tamanho 40 x 60 cm
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12 1 TV LCD modelo 42pfl3403/78 HD ready de 42” com o 
digital crystal clear

13 1 Computador com processador Intel core I3 modelo HP 
Pro slimline

14 1 Monitor modelo HP L185b, marca HP

15 1 Computador com processador Intel core I5 modelo 
Thinkcentre, marca Lenovo

16 1 Monitor modelo Thinkvision, marca Lenovo

17 1 Torno de marceneiro, marca Oliver

18 1 Desempeno, modelo DSP 1800, marca Possamai

19 1 Serra circular, marca MKSIWA

20 1 Liquidificador industrial basculante com copo de 25 
litros, modelo BM 40, marca Bermar

21 1 Forno Lavoisier, modelo 400 D,  potência 3960w em 
220v

22 1 Torno de oleiro, marca Arts Fire

23 1 Torno de oleiro, marca JUNG

24 1 Prensa Hidráulica para 15 toneladas, marca Bovenau

25 1 Conjunto de solda PPU oxigênio e acetileno, modelo 
Millenium 9652, marca Famabras

26 1 Máquina de solda elétrica de 250 Amperes, marca 
Bambosi

27 3 Micro retífica modelo BT-MG 135, marca Einhell
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5 – Sistemas de Avaliação

5.1 - Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências 
Anteriores

Conforme Regulamentação didático-pedagógica do IFFluminense (RDP-IFF), é 

possível o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, desde que haja 
correlação com o perfil do egresso do curso em questão, e que:

a) Seja concedido pela Coordenação Acadêmica do Curso, mediante aproveitamento 
de conhecimentos e experiências adquiridas nos últimos cinco anos, e desde que haja 
correlação com o perfil de conclusão do curso em questão, a partir de:

I. componentes curriculares concluídos com aprovação em cursos;
II. qualificações profissionais;
III. processos formais de certificação profissional.

b) O aproveitamento de estudos por componente curricular será efetuado quando 

este tenha sido cursado, com aprovação, em curso do mesmo nível de ensino, 
observando compatibilidade de, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo 
e da carga horária do componente curricular que o aluno deveria cumprir no IF 
Fluminense.

c) No caso de aproveitamento de estudos relacionado aos tópicos II e III do item a, 

deverá ser apresentada toda a documentação comprobatória, de acordo com os critérios 

estabelecidos no item b, e aplicação de procedimentos que possam avaliar se o aluno, de 

fato, já detém os saberes requeridos pelo perfil profissional do curso, estando em 

condições de ser dispensado de certos conteúdos curriculares. Para avaliação desses 

casos, será constituída uma comissão composta pela Coordenação da Área/Curso e por 

professores dos componentes curriculares.

d) O aproveitamento de estudos será concedido tendo por objetivo, exclusivamente, 

a integralização do currículo do curso, sendo que o aluno é obrigado a cursar, no Instituto 

Federal Fluminense, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da carga horária prevista para 
a integralização do respectivo curso.

e) As solicitações de aproveitamento de estudos devem obedecer aos prazos 
estabelecidos pela Coordenação de Registro Acadêmico, mediante processo contendo os 
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seguintes documentos: 
I. Requerimento solicitando o aproveitamento de estudos;
II. Histórico escolar;
III. Plano de ensino ou programa de estudos contendo a ementa, o conteúdo 

programático, a bibliografia e a carga horária de cada componente curricular do 

qual solicitará aproveitamento.

f) O prazo máximo para tramitação de todo processo é de 30 (trinta) dias, ficando 

destinados os primeiros dez dias para o aluno solicitar o aproveitamento de estudos, a 
partir do primeiro dia letivo. 

g) O aluno só estará autorizado a não mais frequentar as aulas do(s) componente(s) 

curricular(es) em questão após a divulgação do resultado constando o DEFERIMENTO do 
pedido.

5.2 - Critérios de Avaliação da Aprendizagem e Aprovação Acadêmica

A formatura (colação de grau) dos alunos dos Cursos Superiores é realizada após o 

término do último período letivo do Curso, numa única data definida pela Instituição, e só 

poderão dela participar os (as) concluintes dos respectivos Cursos que tiverem cumprido 
TODAS as exigências inseridas no Projeto Pedagógico.

No caso do não cumprimento das exigências, o discente deve matricular-se 
novamente no seu objeto de pendência, concluí-lo com aproveitamento durante o período 

letivo no qual está matriculado e sua colação de grau ocorrerá na data da formatura dos 

alunos dos Cursos Superiores do período letivo no qual está matriculado o  discente.

Os componentes curriculares, suscetíveis à aprovação, são descritos em duas 

categorias: Disciplinas e Trabalhos de conclusão de Curso.

5.2.1 – Disciplinas

Considerando-se três aspectos: Da Avaliação, da Promoção e do Aproveitamento 
Parcial (Dependência).
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5.2.1.1 - Da Avaliação

O Processo avaliativo é contínuo e desenvolvido ao longo do semestre letivo, 

efetuando-se:
a. Por disciplina

• Mínimo de 2 (dois) instrumentos de elaboração individual que abordem conteúdos 

previstos para o componente curricular, equivalendo a 60% dos valores do período 
acadêmico. Estes instrumentos serão aplicados em períodos previamente determinados 

em calendário, com direito à 2ª chamada.

• Mínimo de 2 (duas) atividades assistemáticas que abordem conteúdos previstos 

para o componente curricular, equivalendo a 40% dos valores do período acadêmico. 

Estes instrumentos não estão sujeitos à marcação em calendário e não asseguram direito 

à 2ª chamada.

• Não haverá “prova final”, ou seja, uma avaliação sistemática que substitua todas as 

atividades realizadas ao longo do período acadêmico, após o término do processo 
regulamentar.

b. Através de diferentes instrumentos

• Atividades de elaboração individual: provas escritas, apresentações orais, 

elaboração e desenvolvimento de projetos e outras formas de expressão, além de outros 
instrumentos de trabalho condizentes com as especificidades do curso.

• Atividades assistemáticas: a critério do professor.

Quanto à recuperação

• Ao aluno será permitido refazer sua produção até o final do período acadêmico, 

visando à  melhoria do seu desempenho.

• O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico terá como forma de 

recuperação das competências não atingidas um terceiro instrumento de elaboração 
individual que aborde todo o conjunto de competências desenvolvidas durante o período 

acadêmico, que será facultado ao aluno que faltar a um dos instrumentos de elaboração 

individual. Esse instrumento substitui integralmente o valor mais baixo de uma das 
avaliações anteriores.
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• Ainda assim, considerando a particularidade do curso no que tange ao processo 

prático e criativo de muitas de suas disciplinas, a recuperação pode se dar de modo 

paralelo, ou seja, à medida que os trabalhos forem sendo entregues e avaliados o 

professor estipulará junto a seus alunos quando e como o trabalho que não atingir a nota 

mínima (6,0) poderá ser recuperado, respeitando a particularidade da disciplina e a 

condução por parte do professor.

5.2.1.2 - Da Promoção

É considerado APROVADO (aproveitamento satisfatório), o aluno com um percentual 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária e um 
aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos conteúdos previstos, de cada 
componente curricular do período.

No caso de eixos temáticos, o aluno é considerado APROVADO com o percentual 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária e um 
desenvolvimento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos conteúdos previstos, de cada 
componente do eixo temático.

É considerado REPROVADO o aluno que não alcançar os mínimos estabelecidos no 

artigo anterior. Caso o aluno seja reprovado em mais de duas disciplinas no período, ele 

deverá ser retido para cursar somente essas disciplinas.

5.2.1.3 – Da Progressão Parcial (Dependência)

O aluno tem direito a cursar em regime de dependência até dois componentes 

curriculares concomitantemente ao período subsequente, sendo que:

● a frequência mínima no regime de dependência é de 25% (vinte e cinco por 

cento) no componente curricular; 
● o aluno deve cursar a Dependência no período imediatamente subsequente 

àquele em que foi reprovado, desde que o componente curricular seja ofertado; 
● o aluno pode optar por cursar somente suas dependências. 
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5.2.2 – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Para obtenção do diploma de Tecnólogo em Design Gráfico o aluno deverá 

desenvolver, no período final do curso, um trabalho de conclusão. A disciplina TCC é um 

componente curricular com 160 horas.

O Trabalho de Conclusão de Curso será realizado como forma de reunir a maioria 

das competências, capazes de articular os saberes desenvolvidos no curso em torno de 
um projeto. Este trabalho pode ser de cunho teórico ou teórico/prático.

Principais Orientações
1. O aluno de Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico deve elaborar um 

trabalho de conclusão de curso. Este trabalho é realizado como previsto no Projeto 

Pedagógico de Curso e tem como objetivo desenvolver um trabalho de aprofundamento e 
síntese dos conhecimentos e aptidões adquiridos nas disciplinas durante o curso. Trata-
se, por um lado, de contrastar o nível dos conhecimentos e métodos de trabalho que o 
estudante tenha adquirido ao longo de sua formação e, por outro, comprovar a 
maturidade do interessado e sua capacidade para aplicar autonomamente tais 
conhecimentos e sua aplicação na resolução de problemas próprios do exercício 
profissional no âmbito de sua formação.

2. O trabalho de conclusão de curso pode ser feito individualmente, ou em grupo 
(de no máximo três integrantes), de acordo com a disponibilidade de professores 
orientadores.

3. Para iniciar o TCC, o aluno deve preencher o formulário de inscrição, com as 
informações abaixo:

a. Professor Orientador.
b. Descrição do Projeto. 
c. Justificativa.
d. Objetivos.
e. Revisão bibliográfica. 
f. Cronograma.
4. O tema a ser desenvolvido pelo aluno, no trabalho de conclusão de curso, deve 

ser aprovado previamente, pela Coordenação do Curso.
5. Apenas podem orientar o TCC professores do IFF, sendo aberto para 
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profissionais de outras instituições a co-orientação, bem como participação na Banca 
Examinadora.

6. O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser, preferencialmente, de natureza 

teórico- prática, podendo também ser apenas teórico. Em cada caso, o projeto deverá ser 

desenvolvido de acordo com as características descritas a seguir:
a. Teórico-prático: Projeto prático, protótipo e memorial descritivo.
b. Teórico: Monografia formatada de acordo com as normas da instituição.
c. Em ambos os casos o(s) aluno(s) deverá(ão) realizar uma apresentação oral. 

Esta apresentação será realizada em uma data acordada entre o professor 

orientador e a Coordenação Curso. A apresentação oral será efetuada mediante uma 

Banca Examinadora, composta por, no mínimo, três professores: o professor orientador 

do trabalho e dois professores convidados. A apresentação oral terá duração de 30 a 40 

minutos. Após a realização da apresentação oral, o professor orientador e os membros da 
banca examinadora devem preencher a ata de defesa de projeto final.

7. A Banca Examinadora atribui pontos de zero a dez ao TCC apresentado. O TCC 

é considerado aprovado quando o número de pontos obtidos na apreciação da Banca 

Examinadora for igual ou superior a seis pontos. Caso o aluno não consiga aprovação no 

seu TCC, ele ficará impedido de concluir o curso e deverá renovar sua matrícula.

8. Uma cópia impressa do memorial descritivo (teórico-prático) ou monografia 

(teórico) deve ser entregue a cada membro da Banca Examinadora até quinze dias antes 

da data prevista para a apresentação oral.
9. O aluno tem computada sua frequência (mínima de 75%) aos encontros de 

orientação, definidos em conjunto com o professor orientador. No caso de não 
comparecimento aos encontros de orientação para acompanhamento do processo de 
elaboração do TCC, este não pode ser aceito pelo professor orientador.

10. O aluno deve entregar o Trabalho de Conclusão de Curso até o último dia do 

semestre letivo em que está matriculado no último período do seu Curso.

11. Após a apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno deve 
efetuar as correções solicitadas pela banca examinadora e entregar uma versão final do 

trabalho à Biblioteca, em, no máximo, trinta dias corridos, a contar da data da 
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apresentação oral.
12. O aluno que oriundo de iniciação científica nesta instituição tenha publicado 

artigo em evento ou periódico nas áreas de estudo do curso poderá usar o trabalho como 

TCC, desde que aprovado por uma comissão que avaliará a relevância do assunto 

abordado para a formação do aluno, assim como a importância do evento/periódico onde 
o trabalho foi publicado. A utilização do artigo não elimina a defesa do trabalho perante 

Banca Examinadora, conforme estabelecido no item 6. Após a aprovação, o aluno deverá 

entregar na Biblioteca da instituição um CD-Rom contendo o artigo, e-mail com o aceite 
do artigo para apresentação e carta da Coordenação do CST em Design Gráfico com 
parecer sobre o artigo.

13. Casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do Curso em conjunto com a 
Diretoria de Ensino correspondente.

5.3-  Política de Avaliação do Curso Visando a sua Eficácia e Eficiência

A avaliação, tanto institucional quanto dos cursos, tem sido um dos instrumentos 
utilizados pelo IFFluminense como indicadores para a atualização e redimensionamento 
de todas as políticas institucionais, definição de programas e projetos e de indução de 
novos procedimentos da gestão administrativa e acadêmica. Cabe ressaltar que todo o 
processo avaliativo serve como diagnóstico (identificação das potencialidades e 
limitações), mas não se apresenta como conclusivo, considerando a dinâmica do universo 
acadêmico.

O IFFluminense utiliza-se dos seguintes mecanismos de avaliação de cursos 

visando à eficácia e à eficiência: ENADE - Exame Nacional de Cursos (quando aplicável 

ao curso), Auto-Avaliação Institucional e visita in loco de reconhecimento ou renovação de 
reconhecimento.

5.3.1 Visita in loco

A Visita in loco consiste na visita de uma banca avaliadora ad hoc, definida pelo 

MEC, cuja finalidade é avaliar as condições de Autorização, Reconhecimento ou 

Revalidação de um curso, conforme quatro dimensões apresentadas no Manual de 
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Verificação in loco das condições institucionais:
● Contexto Institucional;
● Organização Didático-Pedagógica;
● Corpo Docente;
● Instalações;

5.3.2 Autoavaliação Institucional

O IFFluminense, no conjunto das suas políticas institucionais prioritárias, a partir de 
2012, constituiu a Diretoria de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional, 
ampliando assim a dimensão dos trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA), no 
sentido de validar resultados e traduzir o trabalho em novas orientações para o processo 
educativo. Em conjunto com a CPA, foram instituídas as Comissões Locais de Avaliação 
(CLAs) nos campi, a fim de descentralizar e apoiar o trabalho de autoavaliação 
institucional.

Com esta concepção, os resultados das avaliações semestrais norteiam a análise 
dos projetos pedagógicos dos cursos, os planos de ensino, como também são referências 
para o diálogo com os parceiros institucionais, objetivando a melhoria e manutenção da 
qualidade.

Com base na estrutura indicada acima, o processo de avaliação de cursos, 

envolvendo discentes e docentes, é organizado pela CPA em conjunto com as CLAs. 

Esse processo envolve dois momentos:
● Avaliação anual de toda a infraestrutura da instituição, considerando: setores 

de atendimento, áreas de uso comum, laboratórios, espaços de aprendizagem, 
refeitório etc. Esta avaliação anual também comporta a avaliação dos órgãos de 
gestão, bem como da organização-didático pedagógica dos cursos.
● Avaliação semestral do corpo docente, pelos discentes, no momento da 

renovação de matrícula para o período letivo seguinte, no período corrente.
Os questionários de avaliação são construídos pela CPA em conjunto com as CLAs, 

sendo revisados antes do início de cada processo de avaliação pelos campi, através de 
órgãos colegiados de cursos, fóruns de coordenadores etc. Os resultados das avaliações 
são apresentados graficamente e em forma textual pela CPA, sendo divulgados 
amplamente para toda a comunidade interna e externa através do portal do IFFluminense 
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e de uma revista interna do Instituto. Estes resultados são debatidos com a Reitoria do IF 
Fluminense, e os resultados de cada campus com a gestão daquela unidade e a sua 
CLA. Os resultados da avaliação de curso são apresentados e debatidos com os 
membros do colegiado do curso e do NDE (Núcleo Docente Estruturante). Os discentes 
também são envolvidos na análise dos resultados, por meio de sua participação no 
colegiado de curso e da ampla divulgação realizada.

Com base na análise dos resultados das avaliações, os órgãos de gestão dos campi 
do IFFluminense devem estabelecer um plano de ação para a melhoria dos pontos 
críticos, que não foram bem avaliados

6 - Serviços de Atendimento ao Discente
Reconhecendo a importância da acessibilidade aos Portadores de Necessidades 

Especiais, o IF Fluminense dispõe das seguintes estruturas de apoio:

6.1 - Infraestrutura e Acessibilidade

Destaca-se que, nesse contexto, o IFFluminense avalia constantemente, em 
conjunto com os professores e alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo, se a 
Instituição atende às pessoas com necessidades educativas específicas no que tange ao 
convívio e ao cumprimento da Portaria Ministerial nº. 1679/99, facilitando a acessibilidade 
dos portadores de deficiências físicas e garantindo, no projeto arquitetônico do IF 
Fluminense, a construção de rampas e passarelas interligando todos os pisos e diferentes 
blocos; construção de lavatórios com portas amplas e banheiros adaptados com portas 
largas e barras de apoio, lavabos, bebedouros e telefones públicos acessíveis aos 
usuários de cadeiras de roda; identificação de salas em braile, elevador para cadeirantes, 
reserva de vaga no estacionamento para desembarque e embarque de pessoas com 
necessidades educativas especiais.

A legislação vigente considera a acessibilidade como possibilidade e condições de 
alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliário e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
(BRASIL, 1994; BRASIL, 1998).

�129



 IF Fluminense – Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico

Considerando as demandas existentes, o IFFluminense campus Campos-Centro 
vem, nos últimos anos, implementando adequações arquitetônicas (rampas de acesso a 
todos os ambientes, corrimão e banheiros adaptados) que possibilitem não apenas o 
acesso, mas também a permanência das pessoas com necessidades educacionais 
específicas. Compreende-se que, eliminando as barreiras físicas, capacitando o pessoal 
docente e técnico para atuar com essa clientela e executando ações de conscientização 
com todo o corpo social do IFFluminense, eliminam-se preconceitos e oportunizam-se a 
colaboração e a solidariedade entre colegas.

6.2-NAPNEE

 
O Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais-NAPNEE 

do campus Campos-Centro objetiva desenvolver ações de Ensino, Pesquisa, Extensão, 

visando à inclusão de pessoas com necessidades educacionais específicas:

Projetos de Extensão:
●  Elaboração de Material Didático em Áudio para Estudantes com Deficiência 

Visual;
●  Produção e Aplicação de Materiais Didáticos para Alunos com Deficiência 

Visual na Área de Matemática;
●Confecção de Mapas Táteis e Sua Aplicação no Ensino de História e 

Geografia;
●Exposição Tridimensional: Uma proposta de Estudo Inclusivo de Ciências;
●Biblioteca Acessível;
●Ver e Acreditar;

●Projeto “Educar para Ficar”, para estudantes com necessidades especiais de 

aprendizagem.

Ações:
●Curso de Braile;
●Curso de Libras;
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●Aulas de Reforço;
●Adaptação de Material Didático;
●Apoio e Orientação a Professores e a alunos;
●BRH Acessível (Banco de Recursos Humanos para Pessoas com Deficiência).

Projetos de Pesquisa:
●Pesquisa em Educação Inclusiva com ênfase em Ciências da Natureza e 

Matemática, elaboração de material didático especializado e Formação Continuada 
de professores;

●Tecnologias da Informação: elaboração de materiais didáticos especializados 
para alunos com deficiência visual;

●SIGMA: Sistema de Gerenciamento de Materiais.                                                       
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