
 

 

PROGRAMA DO CURSO 
IINTRODUÇÃO AO DESIGN GRÁFICO 

 

Primeira parte (teoria): Apresentação da estrutura do Curso . Introdução ao Design Gráfico. 
Funções básicas do Design Gráfico . Diretor de Arte ou Designer? . Diferença entre Identidade 

Visual e Design Gráfico . Logo, Logotipo ou Logomarca? . Rough, layout e arte final: etapas da 

criação de uma peça gráfica . A estrutura de um layout . Apresentação de diferentes tipos de 

peças gráficas . Principais softwares utilizados pelo designer gráfico. 
 

Segunda parte (teoria/prática): Cores: CMYK, RGB, Pantone . Introdução à Tipografia e 

sua importância . Noções básicas de Adobe InDesign. 
 

Terceira parte (teoria/prática): A aplicação da Fotografia em um layout . Noções básicas 
de Adobe Photoshop. 
 

Quarta parte (teoria/prática): A Ilustração valorizando uma peça gráfica . Noções básicas 

de Adobe Illustrator . Diferentes recursos que podem enriquecer um layout . A criação de um 
logo e/ou símbolo. 
 

Quinta parte (teoria/prática): Adobe InDesign, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator 

trabalhando em parceria . Adobe Acrobat, para o que serve? 
 

Sexta parte (teoria): Formatos de impressos . Diferentes formas de impressão . Tipos de 

papéis. Tipos de acabamentos . Finalização de arquivos para envio à produção. 
 

Sétima parte (projeto individual ou em grupos): Recebimento de um briefing . 
Definição de uma peça gráfica a ser criada . Pesquisa de referências . Escolha de recursos a 

serem utilizados no layout (fotografia, ilustração, colagem, tipologia, caligrafia…) . Rough . 
Montagem do layout (podendo ser em computador ou à mão, com referências impressas). 
 
Oitava parte (prática em aula - pode ser em projeto individual ou em grupos): 

Apresentação do aluno ou grupo em turma para defesa do layout . Análise de cada layout 
apresentado. 
 
Parte final (prática em aula - pode ser em projeto individual ou em grupos): 

Adaptação do layout para resultado final aprovado . Finalização do arquivo para arte final. 


