
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 

CURSO: Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

DISCIPLINA: DESENHO I 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010102 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória[ x ]   Optativa[  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 5h PRÁTICA: 25h EaD1: 30h EXTENSÃO: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6h 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 

DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Wilson Medeiros 
 

EMENTA 
 
Estudo dos aspectos introdutórios do desenho de observação. Estudo dos princípios e aulas práticas de 
desenho.  Desenhando com o lado direito do cérebro. Desenho do espaço negativo. Proporção. 
Desenho de observação a partir da cópia de outros desenhos. Ampliação/Redução de Desenhos. 
Desenhando “a olho”: técnica de comparação relativa de comprimentos, larguras e ângulos 
Pontilhismo e texturas. Desenhos usando várias técnicas em grafite. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
A disciplina tem como objetivo geral desenvolver no discente a capacidade de representar e se 
expressar graficamente por meio do desenho  
São objetivos específicos: Favorecer o processo de representação e criação do designer; Facilitar a 
criação e a forma de representar a figura humana, animais, objetos; Servir de base para o pensamento 
gráfico-visual e no uso do desenho como ferramenta de expressão e criação nos projetos de design. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Apresentação da ementa 

• Atividades de nivelamento 
                                       
1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Desenhando com o lado direito do cérebro:  
• Desenho invertido, desenho modificado de contornos;  
• Desenho de vaso rosto (simetria bilateral). 

 
Técnicas de Desenho de Observação:  

• Técnica de comparação relativa.  
• Desenho de formas básicas 
• Croqui 
• Desenho de observação a partir de objetos. 
• Desenho a partir das formas negativas 
• Ampliação e redução 

Grafite – Conceito; Características;  Técnicas de uso. 
• Degradê – escala tonal 
• Hachuras 
• Pontilhismo  

Desenho de objetos e formas complexas utilizando técnicas de grafite 
Criando volume: Introdução a luz e sombra 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Metodologia Clássica - técnicas destinadas ao desenho de observação. Aulas práticas, com exercícios 
de desenho e expressão gráfica. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[      ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório de desenho 
[      ] Softwares2  
[  x  ] Materiais impressos/ Materiais de desenho3 
 

 
Avaliação contínua por meio de atividades práticas, participação em sala e provas. 

 

 
 

                                       
2 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
3 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
4 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações 
do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a 
atividade de recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO4 



 
BIBLIOGRAFIA5 

 
Bibliografia básica: 
EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 
Fundamentos do Desenho Artístico. São Paulo : Martins Fontes, 2007. 255 p. 
PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10. ed. Rio de Janeiro : SENAC , 2009. 254 p 
 
Bibliografia complementar: 
AMIDI, Amid. The art for Pixar: the complete colorscripts and select art from 25 years of 
animation. São Francisco: Chronicle Books, 2011. 319 p. 
KAUPELIS, Robert. Experimental drawing. New York : Watson-Guptill Publications , 1980. 192 p. 
ROIG, Gabriel Matín. Desenho a Carvão, Giz e Sanguina: um método fácil e acessível para começar 
a pintar. Barcarena/PRT: Editorial Presença, 2006. 64 p.  
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes 

para a disciplina/componente curricular) 
 
 

 

  

                                       
5 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 

CURSO: Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

DISCIPLINA: PERSPECTIVA E SOMBRA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010103 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória[ x ]   Optativa[  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:5h PRÁTICA:15h EaD6:20h EXTENSÃO: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5h 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h 

DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Wilson Medeiros 
 

EMENTA 
 
Estudo da perspectiva e das sombras com vistas à sua aplicabilidade no campo das artes visuais. O 
fenômeno da perspectiva. Fundamentos básicos da perspectiva exata. Regras da perspectiva. 
Procedimentos gráficos para a representação em perspectiva. Os métodos perspectivos: método das 
visuais, das fugitivas, dos pontos de distância, da planta e alçado, dos pontos medidores. Análise 
comparativa entre os métodos. Perspectiva de segmentos de reta, polígonos e sólidos regulares com a 
aplicação dos diversos métodos. Estudo da circunferência e das curvas em perspectiva. Perspectiva de 
formas complexas (objetos, mobiliário, interiores e exteriores de edificações). Determinação das 
sombras em perspectiva. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
A disciplina tem como objetivo geral conhecer os principais métodos perspectivos com vistas à 
realização de desenhos de objetos e temas de interesse para a comunicação visual. 
Objetivos específicos: Introduzir a linguagem gráfica como instrumento de comunicação técnica; 
Desenvolver a capacidade de expressão gráfica como recurso às atividades do Designer Gráfico; 
Exercitar o uso dos instrumentos de desenho e desenvolver o raciocínio espacial e geométrico. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

                                       
6 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Conceitos básicos de perspectiva  
Introdução à perspectiva. 
Perspectiva cavalera 
Perspectiva isométrica  

• Perspectiva isométrica e vistas ortogonais 
• Estudo da circunferência e das curvas em perspectiva. 

Introdução à Perspectiva exata ou cônica. 
• Perspectiva cônica com um ponto de fuga 
• Perspectiva com dois pontos de fuga 
• Perspectiva com três pontos de fuga 
• Perspectiva de formas complexas. 

Determinação das sombras em perspectiva. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Serão ministradas aulas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais. Haverá 
atividades práticas e individuais 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[      ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[      ] Softwares7  
[  x  ] Materiais impressos/ Materiais de desenho8 
 

 
Avaliação contínua por meio de atividades práticas e provas. 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA10 
 
Bibliografia Básica: 
MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. Desenho técnico. : Hemus , 2004. 257 p 
                                       
7 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
8 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
9 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações 
do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
10 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a 
atividade de recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO9 



MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectiva Dos Profissionais: Sombra, Insolação, Axonometria. São 
Paulo: EDIT. BLUCHER, 1983.  
MONTENEGRO, Gildo A. Inteligência visual e 3-D: compreendendo conceitos básicos da geometria 
espacial. São Paulo : Edgard Blucher , 2005. 85 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
JORGE, Sonia Maria Gonçalves. Desenho geométrico: ideias e imagens. v.2, 5.ed. São Paulo : 
Saraiva , 2012. 192 p.  
JULIÁN, Fernando; ALBARRACIN, Jesús. Desenho para designers industriais: aula de desenho 
profissional. Lisboa : Estampa, 2005. 191 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes 

para a disciplina/componente curricular) 
 
 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Cor, Forma e Percepção 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010104 
PRÉ-REQUISITO: Não há 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA: 3h EaD1: 3h EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6hs 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80hs 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Fabianne Azevedo dos Santos 

 
EMENTA 

 
Processo de percepção visual; Estudo da forma no campo bidimensional; Conceitos de percepção; Tipos 
de percepção (Elementos específicos da expressão visual: ponto, linha, superfície, volume, luz e cor); 
Constâncias visuais de forma, de tamanho e de cor; Gestalt e Simplicidade formal; Equilíbrio, Harmonia, 
Dinâmica, Movimento, entre outras técnicas da comunicação visual; Dimensões simbólicas da forma; 
Teoria da cor e sua psicodinâmica; Teorias da cor; Cor e luz; Harmonização e Contrastes; Características 
psicológicas e simbólicas; Volume; Espaço: percepção do espaço por meio de cores;Textura por meio 
da cor; Analogias formais e de cores;  
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral:  
A disciplina tem como objetivo principal articular os diversos elementos estruturadores da percepção 
através dos princípios da cor e da forma, aplicando-os na produção de imagens e no Design Gráfico; 
 
Objetivos Específicos: 
Entender o processo de percepção visual e suas relações com os elementos plásticos responsáveis pela 
estruturação da forma no espaço bidimensional; 
Saber analisar e gerar imagens relativas às características formais de simplicidade, equilíbrio, harmonia, 
leis de Gestalt e categorias conceituais; 
Compreender as relações das cores entre si e suas principais características; 
Conhecer os aspectos fisiológicos, psicológicos e simbólicos da cor e sua importância para o design; 
Conhecer as relações entre cores e diferentes configurações da forma; 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 
Elementos básicos da composição  visual (gestalt e elementos visuais);  Constâncias visuais, 
contrastes, ilusões; Linguagem visual e percepção; 
                                     
1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: História da Arte  
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010106 
PRÉ-REQUISITO: não tem 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 13h PRÁTICA: 7h EaD1: 30h EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2hs 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40hs 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Luciana Mendonça Dinoá Pereira  

 
EMENTA 

 
Estudo e desenvolvimento da produção artística, no campo das artes visuais, da Pré-história ao século 
XX. A arte pré-histórica. A arte da Antiguidade. A arte da Idade Media. A arte da Idade Moderna. 
 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral:  
Compreender os principais acontecimentos no campo das artes visuais, numa perspectiva cronológica e 
contextual, dando subsídios para a análise das expressões artísticas sob diferentes pontos de vista. 
 
Objetivos Específicos: 

Analisar e refletir sobre a arte, partindo da leitura de obras expressivas, da Antiguidade à Modernidade. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 
Apresentação da disciplina. O que é arte? Gêneros e estilos artísticos. Apresentação de obras de arte 
para identificação. 
A arte pré-histórica: 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. Desenvolvimento da arte romana até 550. 
Arte paleocristã e Arte Bizantina 
 
 

                                     
1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 

Entender a evolução das expressões artísticas, a constituição e a variação das formas, dos estilos e os 
conceitos transmitidos através das obras de arte, nos diferentes períodos históricos. 
Enfatizar a importância da História da Arte para o processo de formação do Designer, não apenas do 
ponto de vista conceitual, mas também como fonte de pesquisa. 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: CABEDELO 
CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Plástica I 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010105 
PRÉ-REQUISITO: Não há 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 30 PRÁTICA: 30 EaD1:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: média de 16 horas divididas em 8 horas por grupos de turmas A e B 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas  
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Emanuel Guedes  
 

EMENTA 
Conceito de modelagem. Pesquisa da linguagem tridimensional. Conceito de estrutura e módulo. 
Modulação nos planos bi e tridimensional. Execução de modelos em papel, argila ,  m as sa e  o u tro s 
materiais plásticos e sua aplicabilidade no campo do design. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Geral: 
• Desenvolver� a� capacidade� de� criação� da� forma,� através� de� ex ercíc io s�  d e� 

elaboração� bi� e� tridimensional.� 
Específicos:  

• Analisar os processos criativos de construção visual das técnicas utilizadas na disciplina; 
• Analisar as questões de significado dentro da comunicação visual, num sentido prático e  

estético;  
• Capacitar o aluno a desenvolver a criatividade e os acabamentos com habilidade técnica 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Planificação e volumetria  

1.1 Prismas 
1.2 Paper craft (paper toy) 
1.3 Paper craft (paper arquitetura) 
1.4 Paper personagem 
1.5 Embalagens 

2. Técnicas Gráficas 
 2.1 Stencil 
 2.2 Carimbo 
3. Encadernação  
 3.1 Encadernação japonesa 
 3.2 Encadernação inglesa          
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Explanações com apoio de projeção em slides;  
                                     
1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Representação Gráfica  
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010101 
PRÉ-REQUISITO: não tem 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 10h PRÁTICA: 20h EaD11: 30h EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3hs 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60hs 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Luciana Mendonça Dinoá Pereira  

 
EMENTA 

 
Estudo e desenvolvimento da linguagem gráfica como meio de comunicação. Utilização dos 
instrumentos de desenho. Conceitos de desenho geométrico. Fundamentos da geometria descritiva: 
ponto, reta e plano. Noções de desenho técnico e normas da ABNT a ele aplicadas. Escalas: natural, 
redução e ampliação.Sistemas de representação. Desenho Projetivo. Cortes, cotas e desenvolvimento. 
 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral: oferecer instrumental teórico e prático da representação gráfica para a formação do 
profissional em design gráfico. 
 
Objetivos Específicos: 
Introduzir a linguagem gráfica como instrumento de comunicao técnica; 
Desenvolver a capacidade de expressão gráfica como recurso as atividades do Designer 
Gráfico; 
Exercitar o uso dos instrumentos de desenho e desenvolver a percepção espacial. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 
Apresentação da disciplina, ementa. 
Materiais e instrumentos utilizados em desenho 
Técnicas de traçado a mão livre. Proporção e alinhamento 
Desenho Geométrico: traçado de figuras geométricas 
Triângulos, Quadriláteros, Polígonos, Circunferências e Rosáceas 
 
Unidade 2 
O que são escalas numéricas. 

                                       
11 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Escalas de redução e ampliação.  
Mudanças de Escala. 
Desenho Técnico. Normas  
Vistas ortogonias: teoria e prática  
 
Unidade 3 
Sistema de cotagem.  
Normas e elementos do sistema. 
Cortes e seções. 
Desenho de vistas ortogonais aplicado ao Design Gráfico 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais, seguidas de aplicacação 
de exercícios práticos acompanhados pelo professor. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[  x  ] Quadro 
[  x ] Projetor 
[  x ] Vídeos/DVDs 
[  x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[    ] Laboratório 
[    ] Softwares12 
[ x  ] Outros13: instrumentos de desenho – esquadros, escalímetro, compasso 

A avaliação será realizada da seguinte forma: 
 
Unidade 1: Desenho geométrico criativo, utilizando-se das figuras trabalhadas em sala, concreto ou 
abstrato, conforme temática definida. Avaliação de 0 a 100, observando a complexidade do desenho, a 
qualidade da representação gráfica e a criatividade. 
 
Unidade 2: Atividade de desenho de vistas ortogonais, utilizando-se de escalas numéricas. Avaliação 
de 0 a 100, observando o desenvolvimento da percepção espacial e das noções de escala. 
 
Unidade 3: Desenho projetivo de placas de sinalização, com aplicação do sistema de cotas e cortes 
necessários. Atividade de 0 a 100, observando a clareza e o desenho correto das vistas ortogonias das 
placas. 

 

Não tem 
 
 

BIBLIOGRAFIA15 
 
Bibliografia Básica: 

                                       
12 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
13 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
14 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações 
do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
15 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO14 



CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro : Imperial Novo Milênio, 2008. 
332 p. FRENCH, Thomas E. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. São Paulo : Globo, 2011. 
1093 p. FREDO, Bruno. Noções de geometria e desenho técnico. São Paulo: Ícone , 1994. 137 p. 
MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. Desenho técnico. : Hemus , 2004. 257 p. 
WONG, Wucios. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo : WMF Martins Fontes, 2010. 352 
p. 
 
Bibliografia Complementar: 
JORGE, Sonia Maria Gonçalves. Desenho geométrico: ideias e imagens. v.2, 5.ed. São Paulo : Saraiva 
,2012. 192 p. 
JULIÁN, Fernando; ALBARRACIN, Jesús. Desenho para designers industriais: aula de desenho 
profissional. Lisboa : Estampa, 2005. 191 p. 
SILVA, Arlindo et al. Desenho Técnico Moderno. 4a ed. Rio de Janeiro: LTC , 2014. 475 p. 
 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 

 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Análise Gráfica 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010206 
PRÉ-REQUISITO: Não há 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 18h/a PRÁTICA: 15h/a EaD16:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h/a 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h/a 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Elaine Feitosa da Silva 

 
EMENTA 

 
Anatomia da mensagem visual. 
Nível Sintático, Semântico e Pragmático da Linguagem gráfica. Retórica Visual 
Análise crítica de projetos gráficos de baixa, média e alta complexidade. 
Conceitos de análise gráfica. Modelos de análise gráfica e leitura visual. 
Análise detalhada dos elementos baseada nos modelos apresentados. Redesign a partir da análise crítica dos 
projetos apresentados. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
Objetivo Geral: 
 
Desenvolver habilidades de análise e crítica de projetos gráficos de baixa, média e alta complexidade. 
 
Objetivos Específicos: 
 

● Fundamentar o embasamento na análise de produtos gráficos, a partir do pensamento crítico; 

● Analisar antigas e novas técnicas formais, estéticas e semióticas de peças gráficas; 

● Aprimorar a prática projetual a partir da reflexão crítica sobre a linguagem gráfica e da construção 
de repertório visual. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
● Conceito e modelos de análise gráfica. 
● Níveis Sintático, Semântico e Pragmático da Linguagem gráfica. 
● Anatomia da mensagem visual;  
● Características gerais de sistemas visuais; 
● Modelos de análise gráfica; 
● Análise detalhada dos elementos técnico-formais (unidade, hierarquia, mancha gráfica, eixo) e estético-

formais (tipografia, cor, fotografia, ilustração etc.); 
● Características gerais de sistema visual complexo; 

                                       
16 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



● Modelo teórico de leitura visual – Conceitos Formais (fatores formais, tamanho, textura, fatores tonais) 
e Conceitos Compositivos (equilíbrio, peso, profundidade); 

● O que é Semiótica; 
● Semiótica e Semiologia; 
● O signo e as relações triádicas; 
● Signos plásticos, icônicos e linguísticos; 
● Estudo da semiótica aplicada ao Design Gráfico. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

● Aulas expositivas e dialogadas;  
● Aulas ilustradas com recursos audiovisuais – Datashow; vídeos;  
● Aulas práticas em laboratório;  
● Desenvolvimento acompanhado de projeto gráfico;  

Seminários sobre temas complementares ao conteúdo programático. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[  X  ] Quadro 
[  X  ] Projetor 
[  X  ] Vídeos/DVDs 
[  X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  X  ] Equipamento de Som 
[  X  ] Laboratório 
[       ] Softwares17 
[       ] Outros18 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, 

artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação 
final.) 

 
● Projeto gráfico 

● Relatórios de análise de peças gráficas 

● Seminários 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO19 
 
Não há. 
 

BIBLIOGRAFIA20 
 
Bibliografia Básica: 
 
FARINA, Modesto; PEREZ, Clotilde; BASTOS, Dorinho. Psicodinâmica das cores em comunicação. 5. ed. 
rev. e ampl. São Paulo : Edgar Bluche, 2006. 

LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos Fundamentos do Design. São Paulo: COSACNAIFY, 2008. 
SAMARA, Timothy. Ensopado de design gráfico: ingredientes visuais, técnicas e receitas de layouts para 
designers gráficos. São Paulo: Blucher, 2010. 247 p. 

VILLAS-BOAS, André. O que é [e o que nunca foi] design gráfico. 6.ed. Rio de Janeiro : Novas Idéias, 2007. 
111 p. 

                                       
17 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
18 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
19 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
20 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



Bibliografia Complementar: 
 
LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott (Orgs.). ABC da bauhaus: A bauhaus e a teoria do design. São Paulo: 
Cosac e Naify , 2008. 
SAMARA, Timothy. Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Computação Aplicada ao Design I 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010301 
PRÉ-REQUISITO: Não tem 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 15h PRÁTICA: 51h EaD21:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS):  Rodrigo Pessoa Medeiros 

 
EMENTA 

Desenvolver habilidades nos programas de criação de peças gráficas, para produção de material impresso, 
tratamento de imagens e produção de peças para Internet.  
CorelDRAW!© + Ilustrator© . Introdução ao software. Apresentação das principais ferramentas. Configuração 
do Ambiente do Software. Ferramentas de desenho básico. Ferramentas de edição da forma. Ferramentas de 
rasterização. Ferramenta de edição de cor. Princípios de composição de página. Produção de peças gráficas. 
Adobe Photoshop©. Introdução ao software. Apresentação do ambiente do software. Apresentação das 
principais. Princípios básicos de manipulação de imagens. Trabalhando com camadas. Canais de cor. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

O objetivo geral da disciplina é inserir os alunos ao ambiente da computação gráfica, apresentando os principais 
softwares em evidência no mercado (CorelDRAW!©, Ilustrator© e Photoshop©). 
 
Objetivos específicos: 
Fazer formas vetoriais exercitando a estética da composição de linhas, formas, tipos, com foco no Design 
Gráfico; 
Manipular imagens na resolução e modo adequados para peças gráficas comuns à profissão de designer gráfico. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 01: 
Apresentação da disciplina. Introdução sobre as possibilidades das ferramentas gráficas. Entendendimento das 
principais extensões de imagem e analisar as imagens usadas em artefatos digitais. Introdução as possibilidades 
das ferramentas gráficas e suas variantes. Compreensão do funcionamento do Adobe Photoshop. Compreender o 
ferramentas de seleção e camada de ajuste no Photoshop. Entender o funcionamento da seleção + matiz e saturação 
e a utilização do princípio da matriz e saturação para a criação de maquiagem em fotografia. 
 
 
Unidade 02: 
Entender o conceito de recuperação de imagem; entender a utilização dos pinceis e carimbo e perceber a 
utilização da ferramenta régua. Perceber o conceito das fotomontagens no photoshop e conseguir efetuar o 

                                       
21 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



processo da retirada de fundo de imagem no Photoshop com os recursos existentes no Photoshop CS6. 
Apresentar a interface do Illustrator, Compreender a diferença entre o Illustrator e o Photoshop e, por fim, 
compreender o processo de criação de vetores. Conhecer a ferramenta pathfinder e desenvolver habilidades na 
ferramenta de construtor de formas no Illustrator. 
 
Unidade 03: 
Conhecer a ferramenta de caneta (pen tool) no Illustrator. Conhecer a ferramenta caneta no Illustrator e evoluir o 
processo de coloração de personagens vetoriais. Conhecer os príncipios de composição de página e produção de 
peças gráficas com Illustrator. Produção de peças gráficas utilizando o Illustrator e Photoshop. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas práticas e expositivas; trabalhos individuais, estudos de caso; simulações; projetos; visitas técnicas; 
pesquisa.  
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[  x  ] Quadro 
[ x   ] Projetor 
[    ] Vídeos/DVDs 
[    ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[ x   ] Softwares22 
[    ] Outros23 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, 

artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação 
final.) 

Serão três notas nessa disciplina, com cada uma valendo 100 pontos.  
Primeira nota: Soma dos exercícios dos tópicos 1 ao 6 com utilização de software 

específico (Resultado: Nota do aluno / 4) 
Segunda nota: Soma dos exercícios dos tópicos 7 ao 10 com utilização de software 

específico (Resultado: Nota do aluno / 4) 
Terceira nota: Soma dos exercícios dos tópicos 11 ao 14 com utilização de software 

específico (Resultado: Nota do aluno / 3) 
 
Nota da disciplina: Primeira nota + segunda nota + terceira nota / 3 
 
Nota final valerá até 100 pontos com assuntos de toda a disciplina.  
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO24 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA25 
 
 
Bibliografia Básica: 
HORIE, Ricardo Minoru; OLIVEIRA, Ana Cristina Pedrozo. Crie projetos gráficos com Photoshop CS5, 
CorelDRAW X5 e InDesign CS5 em Português. São Paulo : Érica , 2010. 246 p. 

                                       
22 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
23 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
24 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
25 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: manipulação, conversão e fechamento de arquivos. 
Rio de Janeiro : SENAC , 2009. 141 p.  
PRIMO, Lane. Estudo Dirigido de Adobe Photoshop CS4. São Paulo : Érica, 268 p 
 
Bibliografia Complementar: 
ANDRADE,Marcos Serafim de. Adobe Photoshop CS4. São Paulo : SENAC , 2009. 438  
BALDACCI, Janaína Cesar de Oliveira. Design gráfico e integração com Autodesk 3ds max 2010 e Adobe 
Photoshop CS4 Extended. São Paulo : Érica , 2009. 416 p. 
TANAKA, Edson. Adobe Illustrator CS. Rio de Janeiro : Elsevier , 2004. 652p. 
 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 

 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 

CURSO: Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

DISCIPLINA: DESENHO II 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010203 

PRÉ-REQUISITO: Desenho I; Perspectiva e Sombra. 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:5h PRÁTICA:24h EaD26:30h EXTENSÃO: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6h 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 

DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Wilson Medeiros 
 

EMENTA 
 
Estudos da representação da anatomia humana, com sua proporcionalidade nas partes e no todo.  
Análise e representação do modelo formal clássico. A cabeça humana. Proporção do corpo humano. 
Desenhando a partir de esquema básico. Desenhando a partir de sólidos geométricos. Técnicas de 
desenho de observação. Técnicas de desenho de expressão: 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
A disciplina tem como objetivo geral desenvolver no discente a capacidade de representar e se 
expressar graficamente por meio do desenho dando continuidade a disciplina de Desenho I e oferecer 
condições para interpretar a natureza através da organicidade, proporcionalidade e racionalidade do 
corpo humano. 
São objetivos específicos: 
Favorecer o processo de representação e criação do designer; Facilitar a criação e a forma de 
representar a figura humana, animais, objetos; Servir de base para o pensamento gráfico-visual e no 
uso do desenho como ferramenta de expressão e criação nos projetos de design. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Estudos da representação da anatomia humana: 

• Desenhando a partir de esquema básico. 
• Desenhando a partir de sólidos geométricos. 

                                       
26 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



• Análise e representação do modelo formal clássico.  
• A cabeça humana  
• Antropométrica e cânones da figura humana.  

 
Character Design (Desenho de personagens) 

• Estudo de formas 
• Desenvolvimento de personagem  
• Model sheet  
• Folha com personagem com corpo inteiro. 

 
Técnicas de desenho de expressão: 

• Desenho Gestual  
• Figura estilizada  
• Síntese gráfica 
• Desenho experimental  

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Técnicas destinadas ao desenho de observação. Aulas expositivas, dialogadas e exemplificadas, 
seguidas de aplicação de exercícios práticos acompanhados pelo docente. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[      ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[  x  ] Softwares27 Photoshop/Illustrator/CorelDRAW 
[  x  ] Materiais impressos/ Materiais de desenho28 
 

 
Avaliação contínua por meio de atividades práticas e provas. 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA30 
 
 

                                       
27 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
28 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
29 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
30 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a 
atividade de recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO29 



Bibliografia Básica: 

Fundamentos do Desenho Artístico. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 255p. 

LICHTENSTEIN, Jacqueline (Org.). A pintura: textos essenciais v.6: a figura humana. v.6. São 

Paulo: Ed. 34, 2004. 135 p. (Coleção A pintura).  

SZUNYOGHY, András; FEHÉR, György. Curso de Desenho Anatómico: ser humano. Potsdam: 

h.f.ullmann, 2010. 203 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

TANLEY, Diana. Anatomy for artists. New York : Dover Publications, 2003. 108 p.  
KAUPELIS, Robert. Experimental drawing. New York : Watson-Guptill Publications , 1980. 192 p. 
DE WIT, Frederick. Lumen picturae: manual de dibujo clásico. Barcelona : Reditar Libros, 2010. 171 
p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes 

para a disciplina/componente curricular) 
 
 

 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Plástica II  
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010204 
PRÉ-REQUISITO: Plástica I 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA: 3h EaD31:3h EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5hs/6hs 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40hs 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Fabianne Azevedo dos Santos 

 
EMENTA 

 
Experimentação e conhecimento de materiais e técnicas, próprias ao desenvolvimento da visão espacial, 
leitura e interpretação tridimensional, aplicadas ao Design Gráfico. Aplicação de exercícios e confecção 
de estruturas tridimensionais, através da utilização desenhos e técnicas de planos sequenciais ou 
modulares e desenvolvimento de formas geométricas, visando a aplicação na construção de modelos no 
âmbito do Design Gráfico. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral:  
Aguçar nos alunos sua visão espacial, leitura e interpretação tridimensional. Confeccionar estruturas 
tridimensionais, através da utilização desenhos técnicos de planos sequenciais para o desenvolvimento 
de um produto e o seu design gráfico. Além de aguçar seu nível de elaboração, acabamento e 
criatividade. 
 
Objetivos Específicos: 
Analisar os processos criativos de construção visual das técnicas utilizadas na disciplina;  
Analisar as questões de significado dentro da comunicação visual, num sentido prático e estético; 
Capacitar o aluno a desenvolver a criatividade e os acabamentos com habilidade técnica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 
Pop Up: exemplos de trabalhos práticos, técnicas de elaboração e montagem e apresentação de 
trabalhos. 
 
Unidade 2  
Volumetria: exemplos de trabalhos práticos, aplicação na produção de modelos de embalagens; técnicas 
de elaboração e montagem e apresentação de trabalhos. 

                                       
31 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Unidade 3 
String Art/Quilling: exemplos de trabalhos práticos, técnicas de elaboração e montagem e apresentação 
de trabalhos.	

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Haverá aulas expositivas relativas ao conteúdo; Aulas ilustradas com recursos audiovisuais – Datashow 
e modelos didáticos; Aplicação de exercícios práticos com o intuito de aprimoramento das técnicas. 
Também haverá discussões e análises de projetos de Design Gráfico e suas relações com as técnicas 
estudadas; Trabalhos individuais e em grupo; Seminários e pesquisas sobre temas complementares ao 
conteúdo programático.  
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[ x  ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[ x ] Vídeos/DVDs 
[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  ] Laboratório 
[ x ] Softwares32 
[ x  ] Outros33:  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

A avaliação será feita todos os dias em sala de aula de acordo com a participação dos alunos, uma vez 
que eles irão realizar os exercícios durante as aulas. A disciplina terá três unidades, nas quais serão 
considerados: o cumprimento das tarefas e dos prazos, o nível de elaboração do exercício, aplicação da 
técnica com eficácia, os acabamentos (corte, montagem e pintura quando houver), criatividade, 
organização (conservação dos materiais e manutenção da sala de aula), participação e identificação 
(assinatura legível em cada trabalho). A nota semestral será a média aritmética das notas totais das três 
unidades.  

Unidade 1: Pop Up (Peso 50) + Pop Up 2 (Peso 50) 
 
 
Unidade 2: Volume 1 (Peso 50) + Volume 2 (Peso 50) 
 
Unidade 3: String Art / Quilling (Peso 100) 
 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO34 

Não tem 
 
 

                                       
32 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
33 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
34 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 



BIBLIOGRAFIA35 
 
Bibliografia Básica: 
 
LESKO, Jim. Design industrial: guia de materiais e fabricação . 2. ed. São Paulo : Blucher , 2012. 350 
p.  
CASTRO, Almiscar. Corte e dobra. São Paulo : Cosac e Naify , 2003. 185 p.  
CORBETA, Gloria. Manual do escultor. 2. ed. Porto Alegre : AGE, 2003. 109 p.. 
 
Bibliografia Complementar: 
 

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de Design Criativo. 2. ed. Porto Alegre : Bookman 
, 2012. 192 p.  

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais. São Paulo : Escrituras , 2006. 255 p. 
HERRIOTT, Luke (Org.). Templates para design gráfico e design de embalagens. Porto Alegre : 
Bookman, 2010. 304 p.  

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: Curso avançado. 2. ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall 
, 2005. 178 p.  

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: Curso básico. 2. ed. São Paulo : Pearson Makron Books, 
2007. 138 p.  

RONCARELLI, Sarah; ELLICOTT, Candace. Design de embalagem: 100 fundamentos de projeto e 
aplicação. São Paulo : Blucher , 2010. 208 p.  

RUBIM, Renata. Desenhando a superfície. 2. ed. São Paulo : Rosari , 2010. 95 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 
  

                                       
35 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Plástica II  
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010204 
PRÉ-REQUISITO: Plástica I 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA: 3h EaD36:3h EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5hs/6hs 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40hs 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Fabianne Azevedo dos Santos 

 
EMENTA 

 
Experimentação e conhecimento de materiais e técnicas, próprias ao desenvolvimento da visão espacial, 
leitura e interpretação tridimensional, aplicadas ao Design Gráfico. Aplicação de exercícios e confecção 
de estruturas tridimensionais, através da utilização desenhos e técnicas de planos sequenciais ou 
modulares e desenvolvimento de formas geométricas, visando a aplicação na construção de modelos no 
âmbito do Design Gráfico. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral:  
Aguçar nos alunos sua visão espacial, leitura e interpretação tridimensional. Confeccionar estruturas 
tridimensionais, através da utilização desenhos técnicos de planos sequenciais para o desenvolvimento 
de um produto e o seu design gráfico. Além de aguçar seu nível de elaboração, acabamento e 
criatividade. 
 
Objetivos Específicos: 
Analisar os processos criativos de construção visual das técnicas utilizadas na disciplina;  
Analisar as questões de significado dentro da comunicação visual, num sentido prático e estético; 
Capacitar o aluno a desenvolver a criatividade e os acabamentos com habilidade técnica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 
Pop Up: exemplos de trabalhos práticos, técnicas de elaboração e montagem e apresentação de 
trabalhos. 
 
Unidade 2  
Volumetria: exemplos de trabalhos práticos, aplicação na produção de modelos de embalagens; técnicas 

                                       
36 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



de elaboração e montagem e apresentação de trabalhos. 

Unidade 3 
String Art/Quilling: exemplos de trabalhos práticos, técnicas de elaboração e montagem e apresentação 
de trabalhos.	

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Haverá aulas expositivas relativas ao conteúdo; Aulas ilustradas com recursos audiovisuais – Datashow 
e modelos didáticos; Aplicação de exercícios práticos com o intuito de aprimoramento das técnicas. 
Também haverá discussões e análises de projetos de Design Gráfico e suas relações com as técnicas 
estudadas; Trabalhos individuais e em grupo; Seminários e pesquisas sobre temas complementares ao 
conteúdo programático.  
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[ x  ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[ x ] Vídeos/DVDs 
[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  ] Laboratório 
[ x ] Softwares37 
[ x  ] Outros38:  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

A avaliação será feita todos os dias em sala de aula de acordo com a participação dos alunos, uma vez 
que eles irão realizar os exercícios durante as aulas. A disciplina terá três unidades, nas quais serão 
considerados: o cumprimento das tarefas e dos prazos, o nível de elaboração do exercício, aplicação da 
técnica com eficácia, os acabamentos (corte, montagem e pintura quando houver), criatividade, 
organização (conservação dos materiais e manutenção da sala de aula), participação e identificação 
(assinatura legível em cada trabalho). A nota semestral será a média aritmética das notas totais das três 
unidades.  

Unidade 1: Pop Up (Peso 50) + Pop Up 2 (Peso 50) 
 
 
Unidade 2: Volume 1 (Peso 50) + Volume 2 (Peso 50) 
 
Unidade 3: String Art / Quilling (Peso 100) 
 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO39 

Não tem 
 
 

                                       
37 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
38 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
39 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 



BIBLIOGRAFIA40 
 
Bibliografia Básica: 
 
LESKO, Jim. Design industrial: guia de materiais e fabricação . 2. ed. São Paulo : Blucher , 2012. 350 
p.  
CASTRO, Almiscar. Corte e dobra. São Paulo : Cosac e Naify , 2003. 185 p.  
CORBETA, Gloria. Manual do escultor. 2. ed. Porto Alegre : AGE, 2003. 109 p.. 
 
Bibliografia Complementar: 
 

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de Design Criativo. 2. ed. Porto Alegre : Bookman 
, 2012. 192 p.  

GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais. São Paulo : Escrituras , 2006. 255 p. 
HERRIOTT, Luke (Org.). Templates para design gráfico e design de embalagens. Porto Alegre : 
Bookman, 2010. 304 p.  

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: Curso avançado. 2. ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall 
, 2005. 178 p.  

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: Curso básico. 2. ed. São Paulo : Pearson Makron Books, 
2007. 138 p.  

RONCARELLI, Sarah; ELLICOTT, Candace. Design de embalagem: 100 fundamentos de projeto e 
aplicação. São Paulo : Blucher , 2010. 208 p.  

RUBIM, Renata. Desenhando a superfície. 2. ed. São Paulo : Rosari , 2010. 95 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
  

                                       
40 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnólogo em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Fotografia I CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010205 
PRÉ-REQUISITO: Sem Pré-requisito 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória (x) Optativa (  ) Eletiva (  ) 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 10 h/a PRÁTICA: 30 h/a Ead: 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h/a 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves 

 
EMENTA 

 
Formação do conhecimento histórico, teórico e técnico para aplicações da 
fotografia no campo do design gráfico. História da Fotografia, seus pioneiros, a 
câmera escura, o desenvolvimento da fotografia, a fotografia no Brasil e fotografia 
digital. A formação da imagem (sensores), a luz, a sensibilidade (ISO/ASA), o tom, 
contraste e a saturação. Tipos de câmera, fotômetro, diafragma, profundidade de 
campo, obturador, tipos de objetivas e aplicações. Estúdio, iluminação artificial e 
natural, luz principal e luzes de rebatimento, estruturação da imagem fotográfica, 
iluminação combinada: flash e luz ambiente. Uso de filtros. Mesa “still” (mesa com 
fundo infinito). Exercício prático de projeto fotográfico. 
 

OBJETIVOS 
 
GERAL: 

• Conhecer as noções teóricas e práticas dos equipamentos e da produção 
fotográfica, com formação crítica, ética e criativa dentro do campo do de-
sign gráfico, focado em um estilo comercial de fotografia. 

ESPECÍFICOS: 
• Reconhecer a importância da evolução histórica da fotografia; 
• Reconhecer a diferença entre fotografia artística e fotografia comercial; 
• Conhecer o conceito de fotografia de produtos; 
• Conhecer os conceitos básicos sobre o tripé da exposição fotográfica (ISO, 

obturador e diafragma); 
• Desenvolver habilidades práticas para o uso correto de equipamentos foto-

gráficos e de iluminação; 
• Estimular a formação ética e criativa para produção fotográfica centrada 

na fotografia comercial; 
• Adquirir aptidão para a construção de uma fotografia de produtos; 
• Estimular a prática fotográfica em mesa “still”. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



1. Princípios básicos da fotografia 
a. Conceito de fotografia (AVA); 
b. Matéria prima da fotografia (AVA); 
c. História e evolução da fotografia (AVA); 
d. Tipos de fotografia (AVA); 
e. A câmera fotográfica e seus tipos (AVA); 
f. Processos digitais de captura. 

2. Elementos da câmera fotográfica 
a. Estudo das objetivas, profundidade de campo e de foco; 
b. Tripé da exposição fotográfica: obturador, diafragma e sensibilidade 

do sensor eletrônico (ISO); 
c. Luz natural e luz artificial; 
d. Medição de luz incidente e luz refletida. 

3. Estética fotográfica 
a. Composição fotográfica, regra dos terços, elementos formais aplica-

dos à fotografia; 
b. Narrativa fotográfica; 
c. Planos fotográficos;  
d. Ângulo da câmera; 
e. Direção de fotografia.  

4. Fotografia de comercial (fotografia de produtos) 
a. Conceito de fotografia de produtos; 
b. Construção do quadro de conceitos e documento de referências; 
c. Desenho de esboços fotográficos e construção do check-list; 
d. Equipamentos de Iluminação Fotográfica; 
e. Mesa Still e o Fundo Infinito; 
f. Posicionamento de Luz; 
g. Modelagem da Luz. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas 
em recursos audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-
aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais e aulas expositivas 
com exercícios práticos em estúdio fotográfico. Acompanhamento individual do 
desenvolvimento dos trabalhos práticos e execução de projetos fotográficos. 
Utilização dos recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 
 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[x] Quadro 
[x] Mesa “still” 
[x] Vídeo-tutoriais 
[x] Câmeras fotográficas 
[x] Smart TV para projeção de aulas 
[x] Softwares: Adobe Lightroom e Photoshop 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

• Prova escrita; 
• Avaliação de trabalhos resultantes das atividades práticas; 
• O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando domínio do 

conteúdo teórico e das técnicas apresentadas na disciplina, participação nas 
aulas, demonstrando interesse e iniciativa, assiduidade/pontualidade, ética 
e postura profissional; 

• O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 
• O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliografia Básica  
ANG, Tom. Fotografia Digital: Uma introduçãp. 3. São Paulo : SENAC, 2007. 224 
p.  
AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. 3. ed. Campinas: Papirus, 2005.  
HEDGECOE, John. O Novo Manual De Fotografia. Editora: Senac, 2005, 418 p.  
VILLEGAS, Alex. O Controle da cor: Gerenciamento de cores para fotográfos. 
Santa Catarina: Photos, 2009. 206 p.  
Bibliografia Complementar  
CESAR, Newton; PIOVAN, Marco. Making off: revelações sobre o dia-a-dia da 
fotografia. Brasília : Senac, 2011. 427 p.  
COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues. A fotografia moderna no Brasil. São 
Paulo : Cosac e Naify , 2004. 221 p. 
 KELBY, Scott. Photoshop para fotografia digital: guia sem mistério. Rio de 
Janeiro : Ciência Moderna , 2005. 346 p. 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: CST em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Planejamento Visual I CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010304 
PRÉ-REQUISITO: Metodologia de Projeto 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ] Op-
tativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: – PRÁTICA: – EaD¹: – EXTENSÃO: – 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5h/a 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 83h/r e 100h/a 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Elaine Feitosa e Renata Cadena 

 

EMENTA 

Estudo das questões teóricas e práticas que envolvem todas as etapas de um projeto de identi-
dade visual. Tipos e categorias de marcas, etapas, metodologia e problematização. 
Branding. 
Construção do Manual de Aplicação da Identidade Visual. 
Design Sustentável aplicado ao projeto de Identidade Visual. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Geral 

●    Habilitar o aluno a ter amplo conhecimento das etapas de construção de marcas e projetos 
de identidade visual 

Específicos 



●    Entender o processo de planejamento e criação da identidade de marca; 
●    Conhecer a história, usos e aplicações sociais da identidade de marca; 
●    Identificar referências nacionais e internacionais do mercado de branding 

CONTEÚDO PROGRAMATICO 

1. Definição de marca, branding, identidade de marca 
2. Ideais da identidade de marca 
3. Tipos e categorias de marcas 
4. Metodologias de criação de identidade de marcas 
5. Pesquisa e problematização 
6. Design da Identidade Visual 
7. Aplicações 
8. Gerenciamento da identidade de marca 
9. Naming 
10. Manual de Aplicação da Identidade Visual e Brandbooks 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

• Aulas dialogadas; 
• Desenvolvimento de exercícios em sala; 
• Trabalhos individuais ou em equipe; 
• Estudos de caso; 
• Seminários; 
• Pesquisas; 
• Leituras; 
• Debates. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[ x ] Vídeos/DVDs 
[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[ x ] Equipamento de Som 
[ x ] Laboratório 
[ x ] Softwares: Adobe Illustrator 
[ ] Outros³ 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



A média final da disciplina será composta por três notas que definem avaliações de 
atividades de natureza teóricas e práticas. 

A nota 1 (100 pontos) será composta pelas somas das avaliações das seguintes atividades:  
• ATIVIDADE 1: 20 pontos | Participação no debate do grupo 
• ATIVIDADE 2: 50 pontos | Entrega da linha do tempo 
• ATIVIDADE 3: 30 pontos | Entrega do trabalho signos de memória 

A nota 2 (100 pontos) é referente à realização das três etapas iniciais do projeto final: Reconhecer, Alinhavar e Arrematar 
A nota 3 (100 pontos) é referente à realização das quatro etapas finais do projeto final: : Desenhar, Montar, Avaliar e Entregar 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

Não se aplica 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografía Básica: 

MUNHOZ, Daniella Michelena. Manual de identidade visual: Guia para construção. Rio de 
Janeiro: 2AB, 2011. 87 p. 
PEÓN, Maria Luísa. Sistemas de identidade visual. 4. ed. Rio de Janeiro : 2AB, 2011. 75 p 
COSTA, Joan. A imagem da marca: Um fenômeno social. São Paulo : Rosari , 2011. 167 p. 
WHEELER, Alina. Design de identidade da marca. 3. ed. Porto Alegre : Bookman , 2012. 320 
p. 

Bibliografia Complementar: 

DOUGHERTY, Brian. Design gráfico sustentável. São Paulo : Rosari , 2011. 183 p. (Coleção 
Fundamentos do design). 
FASCIONI, Lígia. DNA empresarial: Identidade corporativa como referência estratégica. São 
Paulo : Integrare, 2010. 168 p. 
LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: Guia para designers, escritores, editores e estudantes. 
2.ed. São Paulo : Cosac e Naify, 2013. 223 p. 
RODRIGUES, Delano. Naming: o nome da marca. Rio de Janeiro : 2AB , 2011. 103 p. 

OBSERVAÇÕES 

 

  



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO 
DISCIPLINA: Computação Aplicada ao Design II 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010301 
PRÉ-REQUISITO: Computação Aplicada ao Design I 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 3º/2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 17h PRÁTICA: 50h EaD41:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS):  Marcela Maria Silva Leite 

 
EMENTA 

 
Desenvolver habilidades nos programas de criação de peças gráficas, para produção de material impresso, 
tratamento de imagens e produção de peças para Internet. Photoshop©: Introdução aos perfis de cores, Canais de 
cores; Ferramentas de edição avançada de imagens; Máscaras de seleção avançadas; Manipulação de imagens 
avançada; Fotomontagens; Efeitos especiais e finalização de arquivos. Ilustrator©: Vetorização avançada. Barra 
de Ferramentas; Barra de Menus; Ilustração vetorial avançada; Composição de peças gráficas; Pesquisa de 
formatos de arquivos e finalização de arquivos. Indesign©: Iniciando o Adobe InDesign; Repetição Programada 
e Página de Jornal; Fluxo Automático; Página Mestre; Biblioteca; Livros e Objetos Gráficos; Diagramação de 
Livros; Revistas; Jornais. 
 
 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
GERAL: 
Desenvolver habilidades nos programas de criação de peças gráficas, para produção de material impresso, 
tratamento de imagens, edição de gráficos vetoriais e produção de peças para Internet. 
 
ESPECÍFICOS: 
Formar habilidades intermediárias e avançadas no software Photoshop© / Software de edição de imagem. 
Desenvolver habilidades intermediárias e avançadas no software Ilustrator© / Software de criação e edição 
vetorial. 
Criar habilidades iniciais e intermediárias/avançadas no software Indesign© / Software de criação editorial. 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
                                       
41 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Photoshop© / Software de edição de imagem 
Ferramentas de edição avançada de imagens. 
Manipulação de imagens avançada. Foto-montagens. Efeitos especiais e finalização de arquivos. 
Illustrator© / Software de criação e edição vetorial 
Vetorização avançada. Ilustração vetorial avançada. Composição de peças gráficas. Pesquisa de formatos de 
arquivos e finalização de 
arquivos. 
Indesign© / Software de criação editorial 
Iniciando o Adobe InDesign. Ferramentas iniciais e avançadas. Diagramação. Finalização de arquivos. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas expositivas aliadas à elaboração e execução de atividades práticas. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[  ] Quadro 
[x] Projetor 
[  ] Vídeos/DVDs 
[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[x] Equipamento de Som 
[x] Laboratório 
[x] Softwares² : Photoshop©; Ilustrator©; Indesign©. 
[x] Outros³ : Tablets (mesas digitalizadoras), computadores e impressora. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
O resultado final será composto do desempenho geral do aluno através da média aritmética das notas. Cada 
nota é composta por atividades realizadas nos módulos referentes aos Softwares explorados na disciplina: 
Módulo Photoshop©; Módulo Illustrator©; Módulo Indesign©. 

 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO42 
 

 
BIBLIOGRAFIA43 

 
 
Bibliografia Básica: 

● ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe Photoshop CS4. São Paulo : SENAC , 2009. 438 p. 
● DEL VECHIO, Gustavo. Design gráfico com Adobe Illustrator. Rio de Janeiro : Elsevier , 2012. 631 p. 
● VIEIRA, Anderson da Silva. Adobe indesign CS5: guia pra lá de prático e visual. Rio de Janeiro : Alta 

Books , 2011. 2012 p. 
Bibliografia Complementar: 

● BALDACCI, Janaína Cesar de Oliveira. Design gráfico e integração com Autodesk 3ds max 2010 e 
Adobe Photoshop CS4 Extended. São 

● Paulo : Érica , 2009. 416 p. 
● HORIE, Ricardo Minoru; OLIVEIRA, Ana Cristina Pedrozo. Crie projetos gráficos com Photoshop 

                                       
42 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
43 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



CS5, CorelDRAW X5 e InDesign CS5 em 
● Português. São Paulo : Érica , 2010. 246 p. 
● PRIMO, Lane . Estudo Dirigido de Adobe Photoshop CS4 em português: Para Windows. Editora: Erica 
● TANAKA, Edson. Adobe Illustrator CS. Rio de Janeiro : Elsevier , 2004. 652 p. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: CABEDELO 
CURSO: DESIGN GRÁFICO 
DISCIPLINA: TEORIA DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0801 - 7010306  
PRÉ-REQUISITO: NENHUM 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X  ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 50 horas PRÁTICA:  EaD44:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL:  6 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): PROF. MS. VÍTOR FEITOSA NICOLAU 

 
EMENTA 

Teorias da Comunicação e da Informação Aplicadas ao Design Gráfico: conceitos básicos de comunicação e 
comunicação visual, modelos de comunicação e história da comunicação humana. Semiótica aplicada ao Design 
Gráfico: estudo da Teoria Geral dos Signos de Pierce e seus desdobramentos. Design Gráfico relacionado aos 
Meios de Comunicação e Indústria Cultural. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

GERAL: Conhecer, analisar e interferir nos processos de comunicação e de informação envolvidos no 
desenvolvimento de projetos de Design. 
ESPECÍFICOS: Conhecer as teorias de informação e comunicação; Estimular a prática e a criatividade na 
solução de problemas informacionais e comunicacionais; Provocar a reflexão sobre a veiculação das 
informações; Conscientizar sobre os meios de produção e veiculação das informações. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I – TEORIA DA COMUNICAÇÃO 

1. Comunicação e Linguagem; 
2. A história e evolução da comunicação humana; 
3. As pesquisas em Comunicação, suas Teorias e Modelos;  
4. A escola de Frankfurt e a Indústria Cultural; 
5. Mídia, Meio e Meio de Comunicação em Massa; 
6. Meios Impressos, Eletrônicos e Digitais. 

 
UNIDADE II - ESTUDOS DA COMUNICAÇÃO NA ATUALIDADE 

1. Modernidade, Pós-Modernidade e os tempos atuais aplicados aos Meios de Comunicação; 
2. Críticas às práticas midiáticas atuais; 
3. Aspectos legais da Comunicação; 
4. Glossário da Comunicação 

 
UNIDADE II - SEMIÓTICA APLICADA AO DESIGN 

1. O que é semiótica, suas diferentes concepções de signo e a expansão do campo semiótico; 
2. Qualidades do Signo: Primeiridade, Segundidade e Terceiridade; 
3. Tipos de Signo: Ícone; Índice; Símbolo; 
4. Signo Novo; 
5. Estudo da semiótica aplicado ao Design Gráfico; 

                                       
44 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



6. Abordagens semióticas em um projeto de Design Gráfico. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais, análise de filmes e obras relacionadas à 
comunicação e a informação, atividades de leituras e discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e em 
grupo, seminários e dinâmicas em sala. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[  X  ] Quadro 
[  X  ] Projetor 
[  X  ] Vídeos/DVDs 
[  X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  X  ] Equipamento de Som 
[    ] Laboratório 
[    ] Softwares45 
[    ] Outros46 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

UNIDADE I: Seminário sobre os principais meios de comunicação e mídias utilizados na atualidade. Avaliação 
de 0 a 10, observando a abordagem do tema, a metodologia aplicada ao trabalho escrito e a apresentação oral.  
UNIDADE II: A análise de três peças publicitárias selecionadas pelo professor. O modelo de análise é o 
apresentado no livro Introdução à Análise da Imagem, de Martine Joly. Avaliação de 0 a 10, observando como os 
conceitos adquiridos na disciplina são aplicados ao design. 
UNIDADE III: Trabalho prático de análise semiótica dos elementos utilizados na criação da identidade visual 
de um estilo musical. O objetivo é que o aluno aplique os tipos de signo. Avaliação de 0 a 10, observando a 
qualidade com que os conceitos semióticos são aplicados ao design. 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO47 
Não há. 
 

BIBLIOGRAFIA48 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COSTELLA, Antônio F., Comunicação do grito ao satélite: história dos meios de comunicação. Campos do 
Jordão – SP: Editora Matiqueira, 4ª Ed, 2001. 
PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria da comunicação. Rio de Janeiro: Quartet, 5ª Ed, 2009.  
SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e Pesquisa: projetos para mestrado e doutorado. São Paulo: Hacker Editores, 
2001.  
SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BORDENAVE, Juan Enrique Diaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 1997. 
EPSTEIN, Isaac. Teoria da informação. 2. ed. São Paulo : Ática, 1988 
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: Desenho, projeto e significado. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
NETTO, J. Teixeira Coelho. Semiótica, Informação e Comunicação. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
NÖTH, Winfried; SANTAELLA, Lúcia. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 1999. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 
 

                                       
45 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
46 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
47 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
48 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
 
 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnólogo Superior em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Desenho III 
CÓDIGO DA DISCIPLINA:  
PRÉ-REQUISITO: Desenho II 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x]   Optativa [  ]   Eletiva  []    SEMESTRE/ANO:3/2022 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA: 3h EaD49: 3h EXTENSÃO: - 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Daniel Alvares Lourenço  

 
EMENTA 

Percepção das formas através do desenho. Apresentação e uso dos principais materiais e técnicas de desenho e 
pintura. Percepção. Desenho de observação / Croquis. Técnicas artísticas. Técnicas de acabamento. Canetas. 
Lápis aquarelável. Técnicas de expressão no desenho. Estudo de Luz e Sombra 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral: 
• O objetivo geral da disciplina é favorecer o aprimoramento da percepção visual e noção espacial por meio do de-

senho em continuidade às disciplinas de DESENHO I e DESENHO II e ensinar técnicas de pintura e expressão bidi-
mensional, tornando o designer mais capacitado a pensar e resolver soluções por meio do desenho. 

 
Objetivos Específicos: 

• Desenvolver a capacidade e habilidade quanto à leitura visual, entendimento de formas e suas 
inter-relações no plano e no espaço, através de atividade prática, análise e reflexão; 

• Possibilitar estudos de observação, croquis, gestuais e expressivos; 
• Possibilitar ao discente o conhecimento dos meios de tradicionais de expressão visual por meio 

do desenho e pintura. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I 
Técnica de lápis de cor; 
Estudo de cores; 
Círculo cromático; 
Design de Personagens- Colorização; 
Técnica de pelos e penas em personagens; 
Estudo da técnica de Nanquim; 
Hachuras e texturas em Nanquim; 
Luz e sombra com a técnica de Nanquim; 
 
 
 

                                       
49 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Unidade II 
Design de Superfície- Estamparia  
Estudo de diferentes tipos de técnicas de estamparia; 
Técnica de Sublimação; 
Desenvolvimento de Rapport- Estamparia Corrida; 
Aplicação de estampas em diferentes superfícies.  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

• Metodologia Clássica - técnicas destinadas ao desenho de observação e a pintura, aguçar e estimular a 
percepção visual, elaborar, estruturar a construção de formas, criação, transformação e estilização.  

• Acompanhamento do desenvolvimento do aluno nas construções práticas. Estimulando-os a se expres-
sarem por meio visual. 

• Aulas expositivas presenciais ilustradas por recursos áudios-visuais diversos. 

• Exercícios individuais e/ou em grupo. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 
[ x] Projetor 
[   ] Vídeos/DVDs 
[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[   ] Equipamento de Som 
[ x] Laboratório 
[ x] Softwares50 (Photoshop e Illustrator) 
[ x] Outros51 (Materiais de Ilustração) 

 
Primeira Nota (Primeira Unidade):  
Escala Cromática: 10 pontos  
Desenvolvimento de Personagem: 30 pontos 
Técnica de pelos e penas: 30 pontos  
Técnica de nanquim: 30 pontos 
Total: 100 pontos 
Segunda Nota (Segunda Unidade):  
Projeto de Estamparia em grupo: 100 pontos 
 
Nota Total: 
SOMATÓRIO da primeira nota (100 pontos) e segunda nota (100 pontos) dividido por 2. 
 
Critérios de Avaliação: 
Integração entre as linguagens do projeto 
Criatividade  
Assiduidade nas orientações  
Conexão entre o projeto prático e o teórico 
Aplicabilidade das metodologias 

                                       
50 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
51 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
52 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações 
do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO52 



 
Não se aplica.  
 

BIBLIOGRAFIA53 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARCIA, Claire Watson. Drawing for the absolute and utter beginner. 1. ed. New York: Watson-
Guptill Publications, 2003. 
HALLAWELL, Philip. À mão livre 1: a linguagem do desenho. 12. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1994. 
WONG, Wucios. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo : WMF Martins Fontes, 2010. 352 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARAL,Aracy A. Artes plásticas na semana de 22. 5.ed. São Paulo : Ed. 34 , 336. 335  
CIPIS, Marcelo. 530 gramas de ilustrações: para a seção Joyce Pascowitch da Folha de S. Paulo. São 
Carlos : Ateliê Editorial , 1999. 243 p.  
FRASER, Tom; BANKS, Adam. O guia completo da cor. São Paulo : SENAC , 2007. 
LEITE, Ricardo. Ziraldo em cartaz. Rio de Janeiro : Senac, 2009. 264,[28]. 
GANZ, Nicholas. O mundo do grafite: arte urbana dos cinco continentes. ed. rev. e ampl. São Paulo : 
Martins Fontes , 2010. 391 p. 
 

 
OBSERVAÇÕES 

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 
disciplina/componente curricular) 

 

 
  

                                       
53 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnólogo em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Fotografia II CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010302 
PRÉ-REQUISITO: Sem Pré-requisito 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória (x) Optativa (  ) Eletiva (  ) 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 10 h/a PRÁTICA: 30 h/a Ead: 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h/a 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves 

 
EMENTA 

 
Fundamentos técnicos para equipar o aluno com conhecimentos necessários na 
realização de projetos fotográficos. Processo para produção de imagens 
planejadas, próprias para aplicações em projetos de design. Modelos fotográficos. 
Acabamento profissional de imagens. Conceitos de estética, tanto para projetos 
fotográficos, como para projetos cinematográficos aplicados ao design gráfico. 
 

OBJETIVOS 
 
GERAL: 

● Capacitar o aluno com os conhecimentos necessários para a realização de projetos fotográfi-
cos, indo do planejamento, passando pela execução, fotoedição, manipulação da imagem à 
entrega do projeto ao cliente. 

ESPECÍFICOS: 
● Aprofundar conhecimentos na fotografia de produtos; 
● Obter noções de edição e manipulação de fotografias; 
● Estimular a criação de um portfólio digital; 
● Construir um projeto fotográfico a partir de um trabalho intenso de pesquisa sobre o pro-

duto / marca. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Estúdio Fotográfico 

a. Equipamentos de Iluminação Fotográfica; 
b. Mesa Still e o Fundo Infinito; 
c. Posicionamento de Luz; 
d. Modelagem da Luz. 

 
2. Fotografia Aplicada Ao Design 

a. Fotografia de Publicitária, Comercial e de Objetos; 
b. Fotografia de Modelos Vivos e de Moda; 
c. Direito Autoral e Direito de Imagem; 



d. Montagem x Manipulação; 
e. Originalidade na Fotografia Digital; 
f. Portfólio Fotográfico. 

 
3. Fotoedição 

a. Programas de edição fotográfica; 
b. Arquivos digitais: JPEG x RAW; 
c. Edição x Manipulação; 
d. Reenquadrar e alinhar imagem; 
e. Ajuste de equilíbrio de branco; 
f. Ajuste de exposição; 
g. Histograma; 
h. Curva de tons; 
i. Saturação e vibração; 
j. Matiz, saturação e luminância; 
k. Nitidez; 
l. Redução de ruído; 
m. Remoção de manchas; 
n. Vinheta; 
o. Criando presets. 

 
4. Projeto fotográfico 

a. Planejamento; 
b. Construções de check-list e esboços; 
c. Aprofundamento de quadro de conceitos e documento de referências; 
d. Estética para apresentação do projeto fotográfico. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas 
em recursos audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-
aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais e aulas expositivas 
com exercícios práticos em estúdio fotográfico. Acompanhamento individual do 
desenvolvimento dos trabalhos práticos e execução de projetos fotográficos. 
Utilização dos recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[x] Quadro 
[x] Mesa “still” 
[x] Vídeo-tutoriais 
[x] Câmeras fotográficas 
[x] Smart TV para projeção de aulas 
[x] Softwares: Adobe Lightroom e Photoshop 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

● Prova escrita; 
● Avaliação de trabalhos resultantes das atividades práticas; 



● O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando domínio do conteúdo teórico 
e das técnicas apresentadas na disciplina, participação nas aulas, demonstrando interesse e 
iniciativa, assiduidade/pontualidade, ética e postura profissional; 

● O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 
● O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Bibliografia Básica  
KELBI, Scott. Fotografia digital: na prática. São Paul: Pearson Prentice Hall, 2010. 
v. 1, 219 p.  
KELBY, Scott. Fotografia digital: na prática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
v. 2, 223 p. 
KELBY, Scott. Adobe photoshop CS5 para fotógrafos digitais. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 386 p.  
Bibliografia Complementar  
KELBY, Scott. Photoshop para fotografia digital: guia sem mistério. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2005. 346 p. 
CESAR, Newton; PIOVAN, Marco. Making off: revelações sobre o dia a dia da 
fotografia. Brasília: Senac, 2011. 427 p. 
COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues. A fotografia moderna no Brasil. São 
Paulo: Cosac e Naify , 2004. 221 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Design, Sociedade e Cultura 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010407 
PRÉ-REQUISITO: Não possui 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022/1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 47h PRÁTICA:  EaD54:  EXTENSÃO: 20h 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Raquel Rebouças Almeida Nicolau 

 
EMENTA 

 
Reflexão e aprofundamento sobre conceito, classificações e fragmentação do design na atualidade. 
Estudo e análise do campo profissional e da realidade sócio-econômica do Design Gráfico. Introdução 
aos conceitos de cultura, consumo e contemporaneidade. Reflexões sobre design sustentável e design 
social. O papel e a responsabilidade do designer nos contextos global, regional e local. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
Objetivo Geral 

● Proporcionar ao discente a reflexão sobre temas que permitam aliar a sua formação como 
designer às demandas sociais vigentes. 
 

Objetivos Específicos 
● Possibilitar ao aluno o debate sobre questões relacionadas aos limites e a abrangência da pro-

fissão do design.  
● Incentivar o posicionamento profissional e social no mercado de trabalho. 
● Promover a reflexão sobre a liberdade e a responsabilidade do Designer nos contextos local, 

regional e global.  
● Analisar as realidades de consumo, cultura e ideais na sociedade. 
● Relacionar valores entre o design, meio ambiente, sustentabilidade e diferenças étnicos-raciais, 

na cultura de direitos humanos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

● Conceito e limites do design; 
● A pluralidade do design nos campos profissional e de pesquisa; 
● O sujeito contemporâneo e o Design; 
● Design no contexto social; 
● Design e sociedade de consumo; 

                                       
54 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



● Cultura e Design; 
● O Design Contemporâneo e suas relações com: meio ambiente, sustentabilidade e diferenças 

étnicos-raciais. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

● Aulas expositivas e dialogadas;  
● Aulas ilustradas com recursos audiovisuais – Datashow; vídeos;  
● Trabalhos – pesquisas, projetos e intervenções;  
● Seminários sobre temas complementares ao conteúdo programático. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  x  ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[  x  ] Softwares55: Ilustrator, Photshop 
[      ] Outros56: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
● Projetos 
● Intervenções sociais 
● Relatórios de aula prática 
● Seminários. 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO57 
 
Desenvolvimento de projetos e intervenções sociais e culturais no contexto do design gráfico 

 
BIBLIOGRAFIA58 

 
Bibliografia Básica: 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro : Zahar , 2001. 258 p. 
BIERUT, Michael et al. (orgs.). Textos clássicos do design gráfico. São Paulo : WMF Martins 
Fontes, 2010. 311 p. 
BRAGA, Marcos ds Costa (Org.); CURTIS, Maria do Carmo et al. O papel social do design gráfico: 
História, conceitos e atuação profissional. São Paulo : SENAC , 2011. 183 p. 
KAZAZIAN, Thierry (Org.). Haverá a idade das coisas leves: Design e desenvolvimento sustentável. 
2. ed. São Paulo : SENAC , 2009. 194 p.  
MORAES, Dijon de. Análise do design brasileiro: entre mimese e mestiçagem. São Paulo : Edgar 
Blucher , 2006. 290 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
BAUMAN, Zigmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 
Janeiro : Zahar , 2008. 199 p. 
                                       
55 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
56 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
57 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
58 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro : Zahar , 1998. 272 p. 
BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo : Blucher , 2011. 270 p.  
FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo : Pearson Education do Brasil , 2008. 
173 p. 
MONT'ALVÃO, Claudia; DAMAZIO, Vera (Orgs.). Design Ergonomia Emoção. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2008. 127 p. 
NORMAN, Donald A.. Design emocional: Por que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-a-
dia. Rio de Janeiro : Rocco , 2008. 278 p.  
SCHNEIDER, Beat. Design - Uma introdução: O Design no contexto social, cultural e econômico. 
São Paulo : Blucher , 2010. 299 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Ergonomia Informacional 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010406 
PRÉ-REQUISITO: Não tem 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 15h PRÁTICA: 18h EaD59:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS):  Rodrigo Pessoa Medeiros 

 
EMENTA 

Subsídios conceituais, metodológicos e técnicos para desenvolvimento de projetos ergonômicos de sistemas 
informacionais. Sinalização externa e interna. Sinalização de segurança. Manuais de instruções. Sistemas de 
interação humano/computador. Normas e aspectos relacionados a avisos e advertências. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

O objetivo geral da disciplina, oferecer uma base teórica e prática para conhecimento e aplicação adequada da 
ergonomia informacional em projetos de design. 
São objetivos específicos: 
Adquirir conhecimentos , do ponto de vista ergonômico, para todos os aspectos relevantes, com aplicações 
adequadas nos sistemas informacionais, utilizados em projetos de Design Gráfico. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 01: 
Apresentação da disciplina. Subsídios conceituais, metodológicos e técnicos para desenvolvimento de projetos 
ergonômicos de sistemas informacionais. Sistemas de interação humano/computador.  
 
Unidade 02: 
Sinalização externa e interna. Sinalização de segurança. Manuais de instruções. Normas e aspectos relacionados a 
avisos e advertências. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas sempre utilizando fotografias, filmes, livros, textos, etc. Aulas práticas com experimentos para 
validação de símbolos e visitas técnicas. Trabalhos individuais ou em equipes. Seminários, pesquisas, leituras e 
discussões sobre temas da disciplina.  
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[  x  ] Quadro 
[ x   ] Projetor 
[ x   ] Vídeos/DVDs 
                                       
59 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



[    ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[ x   ] Softwares60 
[    ] Outros61 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, 

artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação 
final.) 

Serão duas notas nessa disciplina, com cada uma valendo 100 pontos.  
Primeira nota: Soma dos exercícios dos tópicos 1 ao 4 (Resultado: Nota do aluno / 2) 
Segunda nota: Exercício dos tópicos 5 ao 7  (Resultado: Nota do aluno) 

 
Nota da disciplina: Primeira nota + segunda nota / 2 
 
Nota final valerá até 100 pontos com assuntos de toda a disciplina.  
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO62 
Não tem 
 
 

BIBLIOGRAFIA63 
 
 
Bibliografia Básica: 
CYBIS, Walter. Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações. 2.ed. São Paulo : Novatec , 
2010. 422 p. 
DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo : Edgard Bluche , 
2008. 137 p.  
MONT'ALVÃO, Claudia; DAMAZIO, Vera (Orgs.). Design Ergonomia Emoção. Rio de Janeiro: Mauad, 
2008. 127 p.  
 
Bibliografia Complementar: 
GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: A prática da ergonomia. São Paulo: Blucher, 
2001. 200 p.  
KROEMER, K. H. E; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: Adaptando o trabalho ao homem. 5. ed. Porto 
Alegre: Bookman , 2005. 327 p.  
LIDA, Itiro. Ergonomia: Projeto e produção. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo : Blucher , 2005. 614 p.  
SANTA ROSA, José Guilherme; MORAES, Anamaria de. Avaliação e projeto no design de interfaces. 2.ed. 
Teresópolis : 2AB , 2012. 223 p. 
  

                                       
60 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
61 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
62 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
63 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Marketing, Publicidade e Propaganda 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010402   
PRÉ-REQUISITO: não há 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x  ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 20h PRÁTICA: 20h EaD64:  EXTENSÃO: 20h 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Raquel Rebouças Almeida Nicolau 

 
EMENTA 

Conceitos de Marketing: comportamento do consumidor e posicionamento do produto; técnicas de 
Merchandising; materiais no ponto de venda; varejo; pesquisa de mercado; marketing pessoal e de 
relacionamento. A produção publicitária para o Design Gráfico: aspectos conceituais, históricos e 
técnicos; o papel do Designer Gráfico como produtor publicitário; a linguagem publicitária; o processo 
de criação, produção e veiculação de uma campanha publicitária.  
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral: 
Proporcionar ao aluno uma visão geral da teoria e da prática do Marketing, o conhecimento e o 
domínio das técnicas e das tecnologias utilizadas na Publicidade e Propaganda para ser usado no 
contexto do Design Gráfico. 
 
Objetivos Específicos: 
Analisar o comportamento do consumidor e definir a ação do designer através da pesquisa de mercado; 
Integrar e inter-relacionar o marketing com o design e com outras funções administrativas; Promover o 
gerenciamento estratégico de identidades corporativas e de marcas como parte integrante do 
gerenciamento geral, estratégia de marketing e gerenciamento de marca; Compreender conceitos de 
criação, produção e veiculação de uma campanha publicitária; Identificar o profissional de Design 
Gráfico dentro da produção publicitária;  Entender como funciona o mercado publicitário brasileiro e 
mundial. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Comportamento do Consumidor. Felicidade. Troca. Consumo Material e Consumo Expe-

riencial 
• Pesquisa de mercado. Análise de dados. 
• Gestão Estratégica. Modelo de Negócios. 
• Conceitos de Marketing. Teoria e Prática. Evolução do Marketing. 
• Mix de Marketing e os 4Ps. Marketing de Serviços. Co-criação. Valor de Uso. 
• Marketing Pessoal. Marketing Social. Marketing Digital. Design Thinking 

                                       
64 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



• Conceito de Publicidade e Propaganda. 
• Agência de Publicidade. Briefing. Criação Publicitária. Mídias e Formatos. Verba Publi-

citária. 
• Ética nos negócios. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[   x ] Quadro 
[   x ] Projetor 
[   x ] Vídeos/DVDs 
[   x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[   x ] Equipamento de Som 
[   x ] Laboratório 
[    ] Softwares65 
[    ] Outros66 

 
Unidade I: Formulação de estratégia de marketing pessoal nas mídias digitais. 
Unidade II: Atividade sobre conceitos atuais do Marketing 
Unidade III: Criação e aplicação de campanha associada ao design social 

 
Promoção de ação social  

 
BIBLIOGRAFIA68 

 
Bibliografia Básica: 
KOTLER,  Phillip. Administração De Marketing. Makron Books 
PINHO, J. B. Comunicação e marketing: princípios da comunicação mercadológica. São Paulo: 
Paplrus, 1991. 
RAMOS, Ricardo.  Propaganda. 4 ed. São Paulo: Global, 1998. 
SAMPAIO, Rafael.  Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir marcas e empresas 
de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARRETO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 1988. 
BIGAL, Solange. O que é criação publicitária ou o estético na publicidade. 2a ed. São Paulo: Nobel, 
1999. 
CAPPO, Joe. O futuro da propaganda. São Paulo: Cultrix, 2004. 
CARRASCOZZA, João Anzanello. A evolução do texto publicitário – a associação de palavras como 
elemento de sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 1999. 
CESAR, Newton. Direção de arte em propaganda. São Paulo: Futura, 2000. 
 

                                       
65 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
66 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
67 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações 
do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
68 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO67 



 
OBSERVAÇÕES 

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 
disciplina/componente curricular) 

 

 

 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Materiais e Processos Gráficos I 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010401 
PRÉ-REQUISITO: Não há 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 25h/a PRÁTICA: 25h/a EaD69:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h/a 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h/a 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Elaine Feitosa da Silva 

 
EMENTA 

Etapas e processos da produção industrial de impressos. Noções técnicas e práticas de impressão. 
Preparação de arquivos para impressão e acabamento. Layout e arte-finalização. 
O conceito de produção gráfica e história das artes gráficas 
Papéis e outros suportes de impressão: processo de fabricação do papel, principais componentes, formatos 
industriais e cálculo de aproveitamento. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
Objetivo Geral: 
 
Apresentar ao aluno as diferentes possibilidades de reprodução das imagens nos processos industriais das artes 
gráficas, bem como desenvolver no aluno as capacidades de criação, planejamento, gerenciamento e produção 
gráfica de projetos visuais. 

 
Objetivos Específicos: 
 

● Entender os processos de planejamento, criação, arte-finalização de impressos; 

● Praticar a execução de projetos gráficos; 

● Discutir as opções mais econômicas e sustentáveis de produção gráfica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Etapas e processos da produção industrial de impressos; 
2. Noções técnicas e práticas de impressão; 
3. O conceito de produção gráfica e história das artes gráficas; 
4. Papéis e outros suportes de impressão:  

● qualidades; 

● tipos; 

● formatos industriais; 
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● cálculo de aproveitamento; 

5. Sistemas e processos de impressão:  

● funcionamento;  

● qualidades; 

● usos; 
6. Acabamentos gráficos:  

● produção; 

● usos; 

● arte-finalização;  

7. Pré-impressão e especificações técnicas para finalização de arquivos digitalmente 
8. Desenvolvimento e acompanhamento de projeto gráfico:  

● solicitação de orçamentos; 

● relacionamento com a indústria gráfica. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
● Aulas expositivas; 

● Desenvolvimento de exercícios em sala; 

● Trabalhos individuais ou em equipe; 

● Estudos de caso; 

● Visitas técnicas; 

● Seminários; 

● Pesquisas; 

● Leituras; 

● Debates. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[  X  ] Quadro 
[  X  ] Projetor 
[  X  ] Vídeos/DVDs 
[  X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  X  ] Equipamento de Som 
[  X  ] Laboratório 
[  X  ] Softwares70: Adobe Illustrator 
[  X  ] Outros71: Tela de madeira com poliéster, emulsão verde, sensibilizante bicromato, rodo, mesa de 
luz, tinta para tecido, papel vegetal, copo Becker, exemplos de impressos. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
● Exercícios; 

● Seminários. 

                                       
70 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
71 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 



ATIVIDADE DE EXTENSÃO72 
 
Não há. 
 

BIBLIOGRAFIA73 
 
Bibliografia Básica: 
 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, PAUL. Formato: s. a forma e o tamanho de um livro. Porto Alegre: Bookman , 
2009. 175 p. 

BAER, Lorenzo. Produção gráfica. 6. ed. São Paulo: SENAC , 2010. 280 p. 

BANN, David. Novo manual de produção gráfica. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Bookman, 2012. 224 p. 
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 11. ed. Brasília: LGE, 2007. 498 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. 2.ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall , 2012. 200 p. 

FERLAUTO, Claudio; JAHN, Heloisa. A gráfica do livro: o livro da gráfica. 3. ed. São Paulo: Edições Rosari , 
2001. 96 p. 

VILLAS-BOAS, André. Produção gráfica para designers. 3. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2011. 191 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 
  

                                       
72 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
73 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Planejamento Visual II 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010404 
PRÉ-REQUISITO: Planejamento Visual I 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022/1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 50 PRÁTICA: 50 EaD74:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Raquel Rebouças Almeida Nicolau 

 
EMENTA 

 
Universo de criação de embalagens com aplicação de metodologias de design. Técnicas de pesquisa, 
estudo do setor, estratégias, desenvolvimento e implantação de projetos de embalagens. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
Objetivo Geral 

● Capacitar o aluno para o conhecimento e o desenvolvimento de projetos de embalagem, 
com ênfase no design gráfico. 
 

Objetivos Específicos 
● Desenvolver conhecimentos e habilidades de pesquisa e projeto em design de embalagem. 
● Conhecer métodos de análise, de geração de propostas e de avaliação de soluções para demandas 

em embalagens. 
● Projetar embalagens de diferentes setores e sob demandas variadas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
● Conceituação, função, importância, mercado e tipos de embalagens  
● Estudo de campo com pesquisa e análise técnica de embalagens. 
● Níveis, dimensões e elementos visuais de apoio em embalagens 
● Materiais e Processos em embalagens 
● Normas técnicas em embalagens  
● Métodos de projeto de embalagem 
● Teoria das cores aplicada às embalagens 
● Tipografia nas embalagens  
● Embalagens promocionais 
● Embalagem, ciclo de vida e mercado 
● Público-alvo  

                                       
74 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



● Estratégias de projeto de Embalagens 
● Hierarquia e abstração em Embalagens 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
● Aulas expositivas e de campo, acompanhamento individual no desenvolvimento dos trabalhos 

práticos.  
● Execução de projetos em design de embalagens. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  x  ] Equipamento de Som 
[   x ] Laboratório 
[  x  ] Softwares75: Ilustrator, Photshop 
[  x  ] Outros76: Modelos de embalagens 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
O processo de avaliação é contínuo. Serão considerados como instrumentos de avaliação: 
exercícios em sala de aula ou extra classe, trabalhos teórico-práticos, projetos, relatórios e 
apresentações. 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO77 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA78 

 
Bibliografia Básica: 
MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: Curso básico. 2. ed. São Paulo : Pearson Makron 
Books, 2007. 138 p.  
MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: Curso avançado. 2. ed. São Paulo : Pearson Prentice 
Hall , 2005. 178 p.  
NEGRÃO, Celso; CAMARGO, Eleida. Design de embalagem: do marketing à produção. São Paulo : 
Novatec, 2008. 336 p. 
RONCARELLI, Sarah; ELLICOTT, Candace. Design de embalagem: 100 fundamentos de projeto e 
aplicação. São Paulo : Blucher , 2010. 208 p. 
BONSIEPE, Gui. Design: como prática de projeto. São Paulo : Blucher , 2012. 214 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
DOUGHERTY, Brian. Design gráfico sustentável. São Paulo : Rosari , 2011. 183 p. (Coleção 
Fundamentos do design). 
HERRIOTT, Luke (Org.). Templates para design gráfico e design de embalagens 2. v.2. Porto 
Alegre : Bookman , 2011. 224 p. 
HERRIOTT, Luke (Org.). Templates para design gráfico e design de embalagens. Porto Alegre: 
                                       
75 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
76 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
77 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
78 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



Bookman , 2010. 304 p. 
SAMARA, Timothy. Ensopado de design gráfico: ingredientes visuais, técnicas e receitas de layouts 
para designers gráficos. São Paulo : Blucher , 2010. 247 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Tipografia 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010405 
PRÉ-REQUISITO: Não tem 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: – PRÁTICA: – EaD79: Não se aplica EXTENSÃO: Não se aplica 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Renata Cadena  

 
EMENTA 

História e evolução técnica da tipografia.Estudo da tipologia para determinação das categorias em que 
se distribuem as tipografias. Anatomia tipográfica; Variações estruturais dos caracteres; Famílias 
tipográficas. A Tipografia no Projeto Gráfico. Desenho de caracteres tipográficos. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Geral 
• Desenvolver no aluno o amplo conhecimento da tipografia e explorar o uso das técnicas de 

modo a atingir de forma consciente os objetivos estéticos, de comunicação e significação. 
 

Específicos  
• Conhecer questões históricas que definem as bases da tipografia contemporânea. 
• Capacitar a identificação e classificação dos tipos. 
• Desenvolver a compreensão do uso adequado da tipografia 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Introdução ao universo tipográfico e à personalidade dos tipos 
2. História da Tipografia e seus criadores 
3. Caligrafia e Lettering 
4. Anatomia do tipo 
5. Classificações tipográficas 
6. Famílias tipográficas e as variações estruturais  
• Caixa 
• Pesos 
• Postura 
• Largura 
• Estilo 

7. Legibilidade e leiturabilidade. 
8. Espaços 
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• Espaçamento 
• Entrelinha 
• Tracking 
• Kerning 

9. Estudos de Diagramação  
• Alinhamento 
• Combinação dos tipos  
• Contrastes  
• Hierarquia 

10. Processo de criação dos tipos 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Aulas expositivas; 
• Desenvolvimento de exercícios; 
• Trabalhos individuais ou em equipe; 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[    ] Quadro 
[    ] Projetor 
[  X  ] Vídeos/DVDs 
[ X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[    ] Laboratório 
[ X   ] Softwares80 
[    ] Outros81 

 
A atividade que compõe a Nota 1 vale 100 pontos e é referente ao somatório de 
atividades teórico-práticas de natureza diversa: um questionário, e um exercício teórico 
de composição da linha do tempo sobre história da tipografia, um exercício teórico-
analítico, todos individuais. Além de um exercício prático em grupo de criação de um 
alfabeto digital modular. 
A atividade que compõe a Nota 2 vale 100 pontos, e trata-se de uma atividade em grupo 
de Criação de Panfleto em que os conhecimentos acerca de tipografia devem ser 
exercitados e aplicados. 
A média da disciplina é composta pela média aritmética entre as notas 1 e 2. 

 
Não se aplica. 
 

BIBLIOGRAFIA83 
 
 
Bibliografia Básica: 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Tipografia: s.f. composição, estilo e aparência dos tipos e das 
faces tipográficas. Porto Alegre : Bookman , 2011. 183 p. (Coleção Design gráfico; 8). 
                                       
80 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
81 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
82 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações 
do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
83 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO82 



BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico: versão 3.2. 2. ed. São Paulo : Cosac e Naify , 
2001. 423 p 
LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: Guia para designers, escritores, editores e estudantes. São Paulo : 
Cosac e Naify , 2006. 181 p. 
NIEMEYER, Lucy. Tipografia: Uma apresentação. 4. ed. Teresópolis: 2AB , 2010. 105 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Dicionário Visual de Design Gráfico. Tradução de Edson 
Furmankiewicz. Porto Alegre: Bookman, 2009. 288 p. 
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. Tradução de Edmilson O. Conceição, 
Flávio M. Martins. São Paulo: Nobel, 2002. 
JACQUES, João Pedro. Tipografia pós-moderna. Rio de Janeiro : 2AB , 2002. 44 p. 
ROCHA, Cláudio. Projeto tipográfico: análise e produção de fontes digitais. 2. ed. São Paulo: Rosari, 
2003. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 

 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnólogo Superior em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Ilustração 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010403 
PRÉ-REQUISITO: Desenho III 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x]   Optativa [  ]   Eletiva  []    SEMESTRE/ANO:3/2022 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA: 3h EaD84: 3h EXTENSÃO: - 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Daniel Alvares Lourenço  

 
EMENTA 

Definições sobre ilustração e suas diferenças com relação a design e artes plásticas. Estudos de casos e 
elaboração de projeto de ilustração. Definições. História da ilustração. Tipos de ilustração. Tipos de 
ilustradores e áreas de atuação. Teorias de composição. Classificação da ilustração. Técnicas de ilustração. 
Estudo de caso de ilustração. Ilustração de temas adultos, infanto-juvenis e infantis. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral: 
● A disciplina tem como objetivo geral introduzir ao aluno os fundamentos da ilustração como atividade 

projetual e desenvolver a capacidade de criação e expressão por meio da ilustração.  
 
Objetivos Específicos: 

● Conhecer as principais áreas de atuação do ilustrador;  
● Conhecer as principais regras de composição voltadas para ilustração;  
● Elaborar ilustrações a partir de temas e problemas propostos;  
● Saber identificar qual o tipo de ilustração usar de acordo com a necessidade de cada projeto; 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 
Mercado de Ilustração no Brasil; 
Técnica avançada de nanquim; 
Uso de nanquim em personagens; 
Nanquim aguado; 
Técnica de aquarela; 
Aquarela e projetos de design gráfico; 
Técnica de guache. 
 
Unidade II 
Narrativa Visual na Ilustração; 
Projeto Editorial – Relação texto e imagem; 
Ilustração Editorial. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
 

● Metodologia Clássica - técnicas destinadas ao desenho de observação e a pintura, aguçar e estimular a 
percepção visual, elaborar, estruturar a construção de formas, criação, transformação e estilização.  

● Acompanhamento do desenvolvimento do aluno nas construções práticas. Estimulando-os a se expres-
sarem por meio visual. 

● Aulas expositivas presenciais ilustradas por recursos áudios-visuais diversos. 
● Exercícios individuais e/ou em grupo. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 
[ x] Projetor 
[   ] Vídeos/DVDs 
[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[   ] Equipamento de Som 
[ x] Laboratório 
[ x] Softwares85 (Photoshop e Illustrator) 
[ x] Outros86 (Materiais de Ilustração) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
Primeira Nota (Primeira Unidade):  
Personagem em Nanquim: 30 pontos  
Exercícios iniciais em aquarela: 10 pontos 
Ilustração em aquarela: 40 pontos 
Personagem em Guache: 20 pontos 
Total: 100 pontos 
 
Segunda Nota (Segunda Unidade):  
Projeto de Ilustração para editorial em grupo: 100 pontos 
 
Nota Total: 
SOMATÓRIO da primeira nota (100 pontos) e segunda nota (100 pontos) dividido por 2. 
 
Critérios de Avaliação: 
Integração entre as linguagens do projeto 
Criatividade  
Assiduidade nas orientações  
Conexão entre o projeto prático e o teórico 
Aplicabilidade das metodologias 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO87 
 
Não se aplica.  
 

BIBLIOGRAFIA88 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ZEEGEN, Laurence. Fundamentos de ilustração. Tradução de Mariana Bandarra. Porto Alegre: 

                                       
85 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
86 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
87 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
88 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



Bookman, 2009.  
HALL, ANDREW. Fundamentos essenciais da ilustração. São Paulo : Rosari , 2012. 228 p.  
CAPLIN, Steven; BANKS, Adam. O essencial da ilustração. São Paulo : Senac, 2012. 224 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JULIÁN, Fernando; ALBARRACIN, Jesús. Desenho para designers  industriais: aula de desenho 
profissional. Lisboa : Estampa, 2005. 191 p. 
Fundamentos do Desenho Artístico. São Paulo : Martins Fontes, 2007. 255 p. 

PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. Editora: Senac. 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: 2010. 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 236p. 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 352p. 

 
 

 
OBSERVAÇÕES 

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 
disciplina/componente curricular) 

 

 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Ética e Legislação 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010507 
PRÉ-REQUISITO: Não há 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD89:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h/a 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h/a 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Elaine Feitosa da Silva 

 
EMENTA 

Conceitos fundamentais de propriedade intelectual. Autonomia do direito de autor.  
Ética e design. Código de ética profissional. Concorrência especulativa. Contratos: Simplificado, Completo, 
Cláusulas contratuais. Conceitos gerais de direito e norma. Propriedade Intelectual. Direito autoral. Direitos de 
criação na legislação vigente. Ética e respeito à propriedade intelectual. Políticas Públicas no campo do design 
voltadas para o incentivo à sustentabilidade. Ética e pluralidade étnico-racial, respeito aos direitos legais e 
valorização de identidade. 
 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
Objetivo Geral: 
 
Proporcionar ao discente a reflexão sobre a Ética aplicada ao contexto social e profissional do designer gráfico, 
explicitando suas responsabilidades diante de sua atuação profissional em meio a seus pares, clientes e na 
sociedade em geral.   
 
Objetivos Específicos: 
 

● Promover a reflexão sobre a atuação do profissional frente às demandas da sociedade; 

● Incentivar a construção de relações de trabalho responsáveis e transparentes; 

● Promover a construção de um pensamento ético aplicado à execução de projetos gráficos criados 
pelo profissional. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Noções gerais sobre Ética, Moral e Liberdade 
● Conceito de Ética, Moral e Liberdade; 
● Relação Ética X Moral; 

 
2. Ética no contexto do Design 
● Código de Ética da Profissão; 
● Ética aplicada ao ambiente e às relações de trabalho; 
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● Ética aplicada na relação com o mercado de trabalho; 
● Direito de Imagem; 
● Domínio Público; 
● Plágio. 

       3.     Propriedade Intelectual 
● Conceito de Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial e Direito Autoral; 
● Registro de Marca e Patentes. 

       4.     Éticas e demandas da sociedade 
● Ética nas relações do Design com Sustentabilidade, Acessibilidade e Ativismo; 

● Ética nas relações do Design com o contexto étnico-racial e valorização da identidade cultural; 

● Ética nas relações do Design aplicado às questões de gênero, orientação sexual e de idade; 

● Ética aplicada nas relações do Design com outras questões sociais. 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
● Aulas expositivas e debates; 

● Aulas ilustradas com recursos audiovisuais – Datashow; vídeos;  

● Trabalhos – pesquisas e intervenções;  

● Seminários sobre temas complementares ao conteúdo programático. 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[  X  ] Quadro 
[  X  ] Projetor 
[  X  ] Vídeos/DVDs 
[  X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  X  ] Equipamento de Som 
[       ] Laboratório 
[       ] Softwares90 
[       ] Outros91 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, 

artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação 
final.) 

 
● Resenhas críticas de artigos científicos; 

● Trabalhos de Pesquisas; 

● Atividade interdisciplinar; 

● Seminário. 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO92 
 
Não há. 

BIBLIOGRAFIA93 
                                       
90 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
91 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
92 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
93 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
Bibliografia Básica: 
 
ADG Brasil (Org.). O valor do design: Guia ADG Brasil de prática profissional do design gráfico. 3. ed. São 
Paulo : SENAC , 2004. 224 p. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo : Ática , 2012. 520 p. 

LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de propriedade intelectual para designers. João Pessoa : Novas 
Idéias , 2006. 160 p. 
MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Ética: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro : Zahar , 2007. 142 p. 
 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo : Martins Fontes, 2007. 1210 p. 

KAZAZIAN, Thierry (Org.). Haverá a idade das coisas leves: Design e desenvolvimento sustentável. 2. ed. 
São Paulo : SENAC , 2009. 194 p. 

LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. 18.ed. São Paulo : Brasiliense , 2012. 109 p. (Coleção primeiros 
passos; 62). 
OLIVER, Paulo. Aspectos jurídicos: direito autoral, fotografia e imagem. São Paulo: Letras & Letras, 1991. 

SPINOZA, Benedictus de . Ética. 2.ed. Belo Horizonte : Autêntica , 2013. 238 p. 

VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. 9.ed. São Paulo : Brasiliense , 2013. 87 p. (Coleção primeiros passos; 177). 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO 
DISCIPLINA: Materiais e Processos Gráficos II 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010501 
PRÉ-REQUISITO: Materiais e Processos Gráficos I 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 5º/2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 12.5h PRÁTICA: 37.5h EaD94:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS):  Marcela Maria Silva Leite 

 
EMENTA 

 
Preparação e adequação de originais aos sistemas gráficos de impressão. Processo de Impressão Offset desde a 
pré-impressão à encadernação. Desenvolvimento e acompanhamento de projeto gráfico. Construção de 
Orçamento. Grandes Formatos: Tipos de formatos; Materiais; Layout; Fechamento de arquivo; Acabamento. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
GERAL: 
Apresentar ao aluno as diferentes possibilidades de reprodução das imagens nos processos industriais das artes 
gráficas, bem como desenvolver no aluno as capacidades de criação, planejamento, gerenciamento e produção 
gráfica de projetos visuais. 
 
ESPECÍFICOS: 

● Entender os processos de planejamento, criação, arte-finalização de impressos; 
● Praticar a execução de projetos gráficos; 
● Discutir as opções mais econômicas e sustentáveis de produção gráfica. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Etapas e processos da produção industrial de impressos; 
Noções técnicas e práticas de impressão; 
Desenvolvimento e acompanhamento de projeto gráfico: solicitação de orçamentos; relacionamento com a 
indústria gráfica. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas expositivas aliadas a elaboração e execução de atividades e projetos práticos. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

 
[  ] Quadro 
[x] Projetor 
[  ] Vídeos/DVDs 
[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[x] Equipamento de Som 
[x] Laboratório 
[x] Softwares² : Photoshop©; Ilustrator©; Indesign©. 
[x] Outros³: Computadores e maquinários relacionados as processos gráficos incluindo etapas de pré-impressão, 
impressão e acabamentos. 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
As avaliações são compostas por atividades e projetos práticos; 
O resultado final será o conjunto do desempenho geral do aluno através da média aritmética das notas. 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO95 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA96 
 
Bibliografia Básica: 

● AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Impressão e acabamento. Porto Alegre : Bookman , 2009. 175 p. 
● COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. 2.ed. São Paulo : Pear-

son Prentice Hall, 2012. 200 p. 
● VILLAS-BOAS, André. Produção gráfica para designers. 3. ed. Rio de Janeiro : 2AB, 2011. 191 p. 

Bibliografia Complementar: 
● FERLAUTO, Claudio; JAHN, Heloisa. A gráfica do livro: o livro da gráfica. 3. ed. São Paulo : Edições 

Rosari , 2001. 96 p. 
● LESKO, Jim. Design industrial: guia de materiais e fabricação . 2. ed. São Paulo: Blucher , 2012. 350 p. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
  

                                       
95 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
96 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: CABEDELO 
CURSO: DESIGN GRÁFICO 
DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DA IMAGEM 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.8010 - 7010502 
PRÉ-REQUISITO: FOTOGRAFIA II 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X  ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 25 horas PRÁTICA: 25 horas EaD97:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL:  6 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): PROF. MS. VÍTOR FEITOSA NICOLAU 

 
EMENTA 

Estudo analítico sobre os vários tipos de imagem, suas formas de concepção, seus etilos, suas mensagens e 
objetivos. O olho humano e o movimento, a linguagem sem palavras da imagem, o cinema mudo. Vídeo e 
Animação - Stop Motion, Planejamento, Roteiro, Storyboard, Equipamentos de edição. Linguagem 
cinematográfica. Criação e execução de vinheta. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

GERAL: Proporcionar aos alunos os conhecimentos tecnológicos fundamentais, tanto em nível teórico como 
prático, inerentes aos meios audiovisuais, como a fotografia o cinema, TV, e vídeo. Associações de imagens aos 
sons. 
 
ESPECÍFICOS: Compreender e aplicar corretamente ao vários tipos de imagens, estáticas e em movimento, 
para uso adequado em projetos gráficos; Conhecer as várias linguagens e suas mensagens visuais e sonoras. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I – PRODUÇÃO DA NARRATIVA VISUAL 

1. Cinema. História e Evolução do Cinema.  
2. Narrativa Visual e Imagens em Movimento.  
3. Estrutura de uma Narrativa.  
4. Tipos de Narrativa. 
5. Storyboard e Animatic.  
6. Minutagem e Decupagem da Cena. 
7. Linguagem Sonora. Associação entre Imagem e Som. 
8. Elementos Técnicos da Reprodução Audiovisual.  
9. Formatos e Tecnologias de Produção Audiovisual.  
10. Equipamentos de Filmagem e Edição.  
11. 2D e 3D. 

 
UNIDADE II – ROTEIRO E DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA 

1. O que é um Roteiro. Modelos e Aplicações; 
2. Elementos da Sintaxe Visual.  
3. Planos Fotográficos e Ângulos da Câmera. 
4. Movimento da Câmera. 
5. Iluminação Dramática e Cinematográfica. 
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UNIDADE II - MOTION DESIGN 

1. Animação.  
2. Cartelas.  
3. Vinhetas.  
4. Title Design.  
5. Cromakey e Computação Gráfica.  
6. Eveitos Visuais em 3D. 
7. O Mercado de Produção Audiovisual. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas utilizando recursos com: fotografias, filmes, livros, textos, etc. Aulas práticas para aplicação do 
conteúdo teórico. Trabalhos individuais ou em equipes. Seminários, pesquisas, leituras e discussões sobre temas 
da disciplina. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[  X  ] Quadro 
[  X  ] Projetor 
[  X  ] Vídeos/DVDs 
[  X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  X  ] Equipamento de Som 
[  X  ] Laboratório 
[  X  ] Softwares98 
[    ] Outros99 

UNIDADE I: Criação de um videocilpe. Avaliação de 0 a 10, observando a criatividade, edição e associação 
imagem e som. 
UNIDADE II: Produção de Roteiro. Avaliação de 0 a 10, a linguagem, detalhamento e técnica. 
UNIDADE III: Produção Audioviovisual. Avaliação de 0 a 10, observando a abordagem do tema, criatividade, 
edição e pós-produção. 

Não há. 
 

BIBLIOGRAFIA101 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo. Editora Campus, 4º Edição.  
AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. 3. ed. Campinas: Papirus, 2005. 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Cor: s. a sensação produzida por raios de luz.... Porto Alegre : Bookman , 
2009. 175 p. (Design básico). 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Imagem: s. a aparência ótica de um objeto produzida em um espelho, por 
uma lente, etc. Porto Alegre : Bookman , 2009. 175 p. (Coleção Design básico; 5). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MCNALLY, Joe. Os Diários da Luz Sublime. Editora: Alta Books, 2009.  
JUNIOR, Ernesto Tarnoczy. A Arte da Composição. Balneário Camboriú: Editora Photos. 
Adobe Systems Inc.. Adobe Premiere Pro CS4 Classroom in a Book: Guia de treinamento oficial. Porto Alegre 
: Bookman , 2010. 416 p. 
OLIVEIRA, Newton César e PIOVAN, Marco. Making of: Revelações Sobre o dia-a-dia da fotografia, Brasília: 
Editora Senac DF. 

                                       
98 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
99 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
100 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
101 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO100 



PURVES, Barry. Stop-motion: s.m. técnica cinematográfica em que a câmera é parada e iniciada repetidamente. 
Porto Alegre : Bookman , 2011. 199 p. (Coleção Design básico; 02). 
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre : Bookman , 2011. 175 p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnólogo Superior em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Gestão de Projeto 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010504 
PRÉ-REQUISITO: -- 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x]   Optativa [  ]   Eletiva  []    SEMESTRE/ANO:5/2022 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA: 3h EaD102: 3h EXTENSÃO: - 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 h 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Daniel Alvares Lourenço  

 
EMENTA 

Amplitude e áreas que envolvem o gerenciamento das diversas etapas de projetos gráficos; relacionamento 
entre cliente e designer no processo de criação. O profissional de Design Gráfico, o trabalho autônomo e sue 
relacionamento com o cliente. Contrato, honorários, proposta e contrato de trabalho. Cronograma, orçamento, 
custos e prazos. Proteção das obras: registros, copyright. Portfólio e currículo. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral: 
● O objetivo geral da disciplina é habilitar o designer para conduzir projetos de modo racional dentro de 

sua atividade profissional, quer seja no âmbito empresarial, coletivo, individual, autônomo. 
 
Objetivos Específicos: 

● Ao final do período o aluno possuirá amplo conhecimento para administrar a execução de projetos de 
Design Gráfico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I 
Gestão de Qualidade de Riscos e Problemas no Gerenciamento de projetos; 
Precificacão em projetos de Design/ Mercado de Design Gráfico em João Pessoa e Região; 
Contratos/ Freelancer, Coworking, Coletivos e Estúdios de Design; 
Unidade II 
Portfólio e Marca Pessoal; 
Propriedade Intelectual/ Direitos Autorais/ Plágio; 
NFTs - Non Fungible Token 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

● Aulas expositivas; 
● Exercícios práticos visando aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos; 
● Trabalhos individuais ou em equipes; 
● Seminários, pesquisas, leituras e discussões sobre temas da disciplina; 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 
[ x] Projetor 
[   ] Vídeos/DVDs 
[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[   ] Equipamento de Som 
[ x] Laboratório 
[  ] Softwares103  
[  ] Outros104  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
Primeira Nota (Primeira Unidade):  
Exercício sobre Gestão de Qualidade: 20 pontos; 
Entrevista sobre precificação em João Pessoa (projeto em grupo): 80 pontos; 
Total: 100 pontos 
 
Segunda Nota (Segunda Unidade):  
Projeto Designers que Inspiram: 10 pontos; 
Dinâmica de marca pessoal: 20 pontos; 
Marca pessoal + Portfólio + Contrato: 70 pontos 
Total: 100 pontos 
 
Média: SOMATÓRIO da primeira nota (100 pontos) e segunda nota (100 pontos) dividido por 2. 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO105 
 
Não se aplica.  
 

BIBLIOGRAFIA106 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRUNNER, Robert; EMERY, Stewart. Gestão Estratégica do Design. São Paulo: Makron Books, 2010. 
208p.  
PHILLIPS, Peter L. Briefing: A Gestão do Projeto de Design. Rio de Janeiro: Editora: Edgard Blucher, 
2008. 183 p.  
XAVIER, Carlos Magno da Silva et al.. Metodologia de gerenciamento de projetos Methodware: 
Abordagem prática de como iniciar, planejar, executar, controlar e fechar projetos. 2. ed. Rio de 
Janeiro : Brasport, 2010. 319 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ADG Brasil (Org.). O valor do design: Guia ADG Brasil de prática profissional do design gráfico. 3. ed. 
São Paulo : SENAC , 2004. 224 p. 
BARBARÁ, Saulo; FREITAS, Sydney (Orgs.); BELMONTE, Alexandre Agra. Gesign: gestão, métodos, 
projetos, processos. Rio de Janeiro : Ciência Moderna , 2007. 178 p. 

                                       
103 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
104 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
105 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
106 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



BELTRÃO, André. Manual do freela: Quanto custa meu design?: Gestão financeira para freelances. 
Rio de Janeiro : 2AB , 2011. 141 p. 
BROWN, Tim. Design thinking: Uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio 
de Janeiro : Elsevier , 2010. 249 p. 
BUARQUE, Cristovam. Avaliação econômica de projetos: uma apresentação didática. Rio de Janeiro : 
Elsevier , 1994. 266 p.  
KAMINSKI, Paulo Carlos. Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e qualidade. 
Livros Técnicos e Científicos. Editora S/A: Rio de Janeiro, 2000. 

 
OBSERVAÇÕES 

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 
disciplina/componente curricular) 

 

 

 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnólogo Superior em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Metodologia Científica 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010505 
PRÉ-REQUISITO: Teoria da Comunicação e da Informação 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x]   Optativa [  ]   Eletiva  []    SEMESTRE/ANO:3/2022 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA: 2h EaD107: 1h EXTENSÃO: - 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 h/ 40 aulas  
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Daniel Alvares Lourenço  

 
EMENTA 

Estudo da metodologia de pesquisa científica aplicada ao Design Gráfico; tipos de pesquisa e procedimentos 
metodológicos; elaboração de projeto para pesquisa científica; normas das ABNT; elaboração do trabalho de 
conclusão de curso, artigos, ensaios, relatórios e outras produções científicas. Conceitos de ciência e pesquisa 
científica. Pesquisa em Design Gráfico. Objeto de estudo, definição de problema e metodologia. Tipos de 
pesquisas. Elaboração de projeto de pesquisa e suas normatizações. Constituição estrutural de monografias e 
ensaios. Seminários temáticos abordando temas de caráter tecnológico, teórico, metodológico e projetual. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral: 
● A disciplina tem como objetivo principal conhecer e dominar as metodologias de pesquisa científica e 

a forma com que elas podem ser aplicadas ao Design Gráfico. 
 
Objetivos Específicos: 

● Conhecer os tipos de pesquisa e procedimentos metodológicos; 
● Entender e aplicar as normas da ABNT; 
● Desenvolver o interesse pela pesquisa em design na graduação; 
● Elaborar o projeto do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Design e Pesquisa Científica/ Fichamento; 
Diagrama de Venn; 
Objetivos Geral e Específicos; 
Referências Bibliográficas e Normas da ABNT; 
Estrutura da Fundamentação Teórica; 
Tipos de Pesquisa; 
Problema Prático e de Pesquisa; 
Introdução e Resumo; 
Sumário comentado. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 
● Aulas expositivas e debate; 
● Exercícios de metodologia de pesquisa e exposição de resultados aplicados ao Design Gráfico; 
● Simulação expositiva de projetos de pesquisa. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 
[ x] Projetor 
[   ] Vídeos/DVDs 
[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[   ] Equipamento de Som 
[ x] Laboratório 
[ x] Softwares108 (Photoshop e Illustrator) 
[ x] Outros109 (Materiais de Ilustração) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

 
Primeira Nota (Primeira Unidade):  
Diagrama de Venn: 10 pontos; 
Objetivos Geral e Específicos: 10 pontos; 
Parte do Projeto dos 10 autores: 10 pontos; 
Problema prático e de pesquisa: 10 potos; 
Introdução e Resumo: 20 pontos; 
Sumário Comentado: 40 pontos. 
Total: 100 pontos 
 
Segunda Nota (Segunda Unidade):  
Entrega e apresentação do pré-tcc: 100 pontos 
 
Nota Total: 
SOMATÓRIO da primeira nota (100 pontos) e segunda nota (100 pontos) dividido por 2. 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO110 
 
Não se aplica.  
 

BIBLIOGRAFIA111 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 297 p.  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5. ed. rev. e ampl.. São Paulo: 
Atlas , 2010. 312 p.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. 11. ed. São Paulo : 
Atlas, 2010. 321 p.  
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: Teoria, método, criatividade. 31. ed. Petrópolis : Vozes, 
2012. 107 p. 

                                       
108 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
109 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
110 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
111 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. Rio de Janeiro: 
Record , 2011. 107 p.  
MALDONADO, Alberto Efendy et al. Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. 2. 
ed. ampl. e atual. Porto Alegre : Sulina, 2011. 303 p. 
 

 
OBSERVAÇÕES 

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 
disciplina/componente curricular) 

 

 
 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Design Gráfico 
DISCIPLINA: Sinalização  
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010506 
PRÉ-REQUISITO: Ergonomia Informacional 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 10h PRÁTICA: 20h EaD112: 30h EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3hs 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60hs 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Luciana Mendonça Dinoá Pereira  

 
EMENTA 

 
Estudo e projeto de sinalização para ambiente micro e macro, interno e externo, com particular atenção 
ao uso de signos e da ergonomia.Sistema de informação verbal e pictórica. Atribuição de significado ao 
ambiente com transmissão de mensagem de eficiência e confiabilidade. Metodologia aplicada ao projeto 
de sinalização, fluxo, plantas de localização e manuais de uso. Materiais, processos, normas e legislação 
relacionados ao projeto de sinalização. Otimização do funcionamento de escolas, shopping centers, 
supermercados, hospitais, terminais de transporte, museus, etc. Estudos sobre o desenvolvimento de 
sinalizações com ênfase na acessibilidade dos ambientes. Processos e materiais sustentáveis utilizados 
em projetos de sinalização. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral:  
Habilitar o discente para a elaboração de projetos de sinalização. 
 
Objetivos Específicos: 
Entender a importância da sinalização como forma de comunicação visual, nas ações projetuais que 
visam à qualificação do meio urbano e de edificações. 
Compreender de que forma as características dos ambientes e dos usuários impactam nos projetos de 
sinalização 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 
Apresentação da disciplina. Importância da sinalização. Características e tipos de projeto. 
Método de Chris Calori para resolução de problemas de sinalização: Pirâmide de Sinalização. Funções 
da sinalização.  
Origem e surgimento da necessidade da sinalização. Conceitos aplicados a sua prática. 

                                       
112 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Metodologia projetual: Chris Calori e Joan Costa. Exemplos de manuais com aplicação da Metodologia 
de Joan Costa. 
 
Unidade 2  
Sistema de Conteúdo da Informação 
Análise de Fluxos e pontos de decisão 
Localização dos sinais, mensagens e hierarquia. 
Legislação 
 
Unidade 3 
Sistema Gráfico: pictogramas, tipografia, cores e layout. 
Sistema Físico: formas, materiais, montagem e iluminação.  
Materiais aplicados à sinalização. 
	
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aula expositiva, realização de visitas técnicas, aula debate e atividades práticas em sala 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[ x  ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[ x ] Vídeos/DVDs 
[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[ x ] Laboratório 
[ x ] Softwares113 
[ x  ] Outros114:  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

A avaliação será realizada da seguinte forma: 
 
Unidade 1: Trabalho sobre funções das mensagens de sinalização e estudos de caso. Avaliação de 0 a 
100, observando o domínio do conteúdo abordado 
 
Unidade 2: Elaboração da primeira etapa do Manual de Sinalização. Avaliação de 0 a 100, observando 
o desenvolvimento das fases do projeto de sinalização, relativas ao planejamento, conforme metodologia 
adotada. 
 
Unidade 3: Elaboração da segunda etapa do Manual de Sinalização. Atividade de 0 a 100, observando 
o desenvolvimento das fases do projeto de sinalização, relativas a parte gráfica e física, conforme 
metodologia adotada. 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO115 

Não tem 
 

                                       
113 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
114 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
115 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 



 
BIBLIOGRAFIA116 

 
Bibliografia Básica: 
 
CHAMMA, Norberto; PASTORELO, Pedro D. Marcas e sinalização: Práticas em design corporativo. 
São Paulo : SENAC , 2007. 293 p.  
FRUTIGER, Adrian. Sinais e símbolos: desenho, projeto e significado. 2.ed. São Paulo : Martins Fontes 
, 2007. 334 p. 
PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. Rio de Janeiro : SENAC , 2008. 153 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Grids: s.m estrutura ou padrão de linhas usado para orientar o 
posicionamento dos elementos de um design. Porto Alegre : Bookman , 2009. 176 p. (Design básico; 6). 
DOUGHERTY, Brian. Design gráfico sustentável. São Paulo : Rosari , 2011. 183 p. (Coleção 
Fundamentos do design). 
GIBSON, David. The wayfinding handbook: information design for public places. New York : 
Princeton Architectural Press, 2009. 152 p. 

SILVA, Anderson Bonifácio e. Sinalização dos pontos turísticos do município de Cabedelo. 
Orientadora: Profª. Espª. Turla Angela Alquete de Arreguy Baptista. 88 p. .Trabalho de Conclusão de 
cabedelo 2013. 
 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 

 
  

                                       
116 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Superior em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Formação Empreendedora 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010601 
PRÉ-REQUISITO: Não há 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 3º Ano 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 33h PRÁTICA:  EaD117:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 aulas semanais 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Ananelly Ramalho Tiburtino Meireles 

 
EMENTA 

Desenvolvimento da capacidade empreendedora, com ênfase no estudo do perfil do empreendedor, nas  
técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades, na aquisição e gerenciamento dos recursos  
necessários ao negócio, fazendo uso de metodologias que priorizam técnicas de criatividade e da 
aprendizagem pró-ativa.  
O empreendimento e o empreendedor: conceitos e definições. O perfil do empreendedor. Identificando  
oportunidade de negócios. Características dos empreendedores e tendências dos mercados. Inovação e  
criatividade. Desenvolvimento da motivação para criação do próprio negócio. Desenvolvimento da 
ideia.  
Processo visionário. Validação da ideia e pesquisa de mercado. Análise financeira. Desenvolvimento e  
Técnicas e exercícios relativos a planejamento, voltados para criação de um empreendimento – Plano 
de Negócios. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Objetivo Geral: 
• Compreender os conceitos relativos ao empreendedorismo procurando desenvolver o po-

tencial visionário estimulando a identificação de oportunidades de negócios. 
 

Objetivos Específicos: 
 

• Integrar os alunos à Cultura Empreendedora; 
• Conduzir os participantes a entenderem a importância do Empreendedorismo para o De-

senvolvimento Econômico; 
• Valorizar o Intraempreendedorismo; 
• Estimular o estudante a ser um empreendedor desenvolvendo o planejamento de um ne-

gócio; 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

                                       
117 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



A Evolução da Ciência da Administração e os impactos no Empreendedorismo; 
Cultura Empreendedora e o Empreendedor: características, tipos e perfil empreendedor; 
Gestão Empreendedora e Intraempreendedorismo; 
Planejamento Estratégico 
Modelos de Negócios: Plano de Negócios e Modelo de Negócios Canvas 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Aulas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais;  
• Aplicação de exercícios voltados para o Empreendedorismo; 
• Seminários, pesquisas, leituras e discussões sobre temas da disciplina; 
• Visitas Técnicas, Palestras e Apresentações. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[X ] Quadro 
[    ] Projetor 
[ X] Vídeos/DVDs 
[ X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[    ] Laboratório 
[    ] Softwares118 
[    ] Outros119 

 
Prova escrita;  
Trabalhos Práticos; 
Análises e Estudos de Caso; 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA121 
 
 
Bibliografia Básica: 
 
BELTRÃO, André. Manual do freela: Quanto custa meu design?: Gestão financeira para freelances. 
Rio de Janeiro : 2AB , 2011. 
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: v.1: abordagens prescritivas e normativas 
da administração. 6.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro : Elsevier , 2001. 385 p. 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendodorismo: Transformando idéias em negócios. 3. ed. Rio 
de Janeiro : Elsevier , 2008. 230 p.  
FASCIONI, Lígia. Quem a sua empresa pensa que é?.Rio de Janeiro : Ciência Moderna , 2006. 124 
p.  
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores. 2. ed. São Paulo : 
Pearson Prentice Hall , 2011. 240 p.  
PINHO, J.B.. Comunicação em Marketing. 11.ed. Campinas: Papirus, 2001. 287 p 
                                       
118 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
119 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
120 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
121 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO120 



 
 
Bibliografia Complementar: 
 
BOLSON, Eder Luiz. Tchau, patrão!: Como construir uma empresa vencedora e ser feliz 
conduzindo seu próprio negócio. 2. ed. Belo Horizonte: SENAC, 2004. 189 p.  
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 606 p. 
CLEGG, Stewart; KORNBERGER, Martin; PITSIS, Tyrone. Administração e organizações: uma 
introdução à teoria e à prática. 2. ed. Porto Alegre : Bookman, 2011. 669 p. 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Planejamento Visual IV 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010603 
PRÉ-REQUISITO: Ergonomia Informacional e Planejamento Visual III 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  x ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA: 38h PRÁTICA: 45h EaD122:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 83 horas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS):  Rodrigo Pessoa Medeiros 

 
EMENTA 

Conceitos básicos de interface, usabilidade, design de interação e os principais tipos de interfaces. 
Acessibilidade; navegabilidade; interatividade, hipertexto; design de interação. Tipos de interface. Suportes de 
interfaces. Princípios de design na construção de interfaces. 
Imagens na web. Ergonomia cognitiva, heurísticas e diretrizes, técnicas de avaliação de interfaces.  
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

O objetivo geral da disciplina é desenvolver noções gerais sobre design de interface e sua importância, 
possibilitando revisar suas bases teóricas e metodológicas; discutir as formas de aplicação na interface dos 
sistemas tecnológicos com seus usuários; e colaborar no desenvolvimento científico e tecnológico do Design 

                                       
122 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



Gráfico. 
 
Objetivos específicos: 
Capacitar o aluno com conceitos da interação humano-computador;  Aplicar conceitos do design para criação de 
interfaces; Abordagens a problemas e projetos de interface e usabilidade; Noções básicas para planejamento, 
criação e desenvolvimento de websites; 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 01: 
Apresentação da disciplina. Conceitos básicos de interface, usabilidade, design de interação e os principais tipos 
de interfaces. Imagens na web. Acessibilidade; navegabilidade; interatividade, hipertexto; design de interação.  
 
Unidade 02: 
Tipos de interface. Suportes de interfaces. Princípios de design na construção de interfaces.  
 
Unidade 03: 
Princípios de design na construção de interfaces. Ergonomia cognitiva, heurísticas e diretrizes, técnicas de 
avaliação de interfaces.  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas dialogadas, seminários, execução de atividades. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[  x  ] Quadro 
[ x   ] Projetor 
[ x   ] Vídeos/DVDs 
[    ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[ x   ] Softwares123 
[    ] Outros124 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, 

artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação 
final.) 

Serão três notas nessa disciplina, com cada uma valendo 100 pontos.  
Primeira nota: Soma dos exercícios dos tópicos 1 ao 6 (Resultado: Nota do aluno / 5) 
Segunda nota: Exercício dos tópicos 7 ao 10  (Resultado: Nota do aluno / 4) 

 Terceira nota: Exercício dos tópicos 11 ao 18  (Resultado: Nota do aluno / 4) 
 

Nota da disciplina: Primeira nota + segunda nota + terceira nota / 3 
 
Nota final valerá até 100 pontos com assuntos de toda a disciplina.  

 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO125 
Não tem 
 

                                       
123 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
124 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
125 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 



 
BIBLIOGRAFIA126 

 
 
Bibliografia Básica: 
NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na Web. Rio de Janeiro : Elsevier, 2007. 406 p. 
PREECE, Jennifer, ROGERS , Yvonne, SHARP, HELEN. Design de interação: além da interação homem-
computador, Bookman, Porto Alegre, 2005. 
ROYO, Javier. Design Digital. São Paulo : Rosari, 2008. 169 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
BEAIRD, Jason. Princípios do web design maravilhoso. Rio de Janeiro : Alta Books , 2012. 197 p. 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo : Cosac Naify , 2011. 263 p.  
CHAK, Andrew. Como criar sites persuasivos: clique aqui. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2004. 278 
p.  
CYBIS, Walter. Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações. 2.ed. São Paulo : Novatec, 
2010. 422 p. 
JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: Como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar. 
Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2001. 187 p.  
KRUG, Steve. Não me faça pensar!: Uma abordagem de bom senso à usabilidade na Web. Rio de Janeiro : Alta 
Books, 2011. 201 p.  
ROBBINS, Jennifer Niederst. Aprendendo Web Design. 3. ed. Porto Alegre : Bookman , 2010. 478 p.  
SANTA ROSA, José Guilherme; MORAES, Anamaria de. Avaliação e projeto no design de interfaces. 2.ed. 
Teresópolis : 2AB , 2012. 223 p. 
SILVA, Maurício Samy. Construindo sites com CSS e (X)HTML: sites controlados por folhas de estilo em 
cascata. São Paulo : Novatec , 2008. 446 p. 
SILVA, Maurício Samy. HTML 5: A linguagem de marcação que revolucionou a WEB. São Paulo : Novatec , 
2011. 320 p. 
SILVA, Maurício Samy. JQuery: a biblioteca do programador java script. 3.ed. São Paulo : Novatec , 2013. 544 
p. 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 

disciplina/componente curricular) 
 

 
 
  

                                       
126 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 

CURSO: Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

DISCIPLINA: QUADRINHOS, ANIMAÇÃO E GAMES 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010602 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória[ x ]   Optativa[  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE/ANO: 2022.1 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:5h PRÁTICA:15h EaD127:20h EXTENSÃO: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5h 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h 

DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Wilson Medeiros 
 

EMENTA 
 
Conhecimento dos principais tipos de animação e noções dos processos de criação. 
Definições. Historia da animação. Processo de desenvolvimento de animações. Conteúdos verbais e 
pictóricos da animação. Técnicas de animação. Tecnologias. Possibilidades de aplicação da animação.  
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

 
O objetivo geral da disciplina é introduzir o discente por meio de noções gerais no universo da 
animação e entender sua importância para o Design Gráfico e motion design.  
São objetivos específicos: Conhecer os principais tipos de animação. Entender como funcionam alguns 
dos tipos de animação mais comuns. Conhecer a linguagem do desenho e os processos de criação.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Conceitos sobre quadrinhos 

• Aplicando conceitos de quadrinhos 
• Desenvolvimento de quadrinhos  

Conceitos de animação 
• Técnicas de animação. 
• Desenvolvimento de animação  

 

                                       
127 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivas. Leituras e discussões. Exercícios práticos em que os alunos terão contato com 
técnicas simples de animação. Apresentação oral e escrita de trabalhos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[      ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[  x ] Softwares128 Pencil 2D, Flipaclip, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW 
[  x ] Materiais impressos/ Materiais de desenho129 
 

 
Avaliação contínua por meio de atividades práticas e provas. 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA131 
 
Bibliografia básica 
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre : Bookman , 2011. 175 p. 
EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Sequencial: Princípios e práticas do lendário cartunista. 4.ed. São 
Paulo : WMF Martins Fontes , 2010. 175 p. 
MCCLOUD, Scott. Desenhando Quadrinhos: Os segredos das narrativas de quadrinhos, mangás e 
graphic novels. São Paulo : M.Books, 2008. 264 p. 
WELLS, Paul; QUINN, Joanna; MILLS, Les. Desenho para animação. Porto Alegre : Bookman 
, 2012. 199 p. (Animação básica; 3). 
 
Bibliografia complementar 
MCCLOUD, Scott. Reinventando os quadrinhos: como a imaginação e a tecnologia vêm 
revolucionando essa forma de arte. São Paulo : M.Books, 2006. 252 p. 
MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos: história, criação, desenho, animação, roteiro. São 
Paulo : M.Books, 2005. 215 p. 
SCOTT, Jeffrey. How to write for animation. New York : The Overlook Press, 2002. 224 p. 
ZEEGEN, Lawrence; CRUSH. Fundamentos de ilustração: Como gerar ideias, interpretar briefings e 

                                       
128 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
129 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
130 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
131 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a 
atividade de recuperação final.) 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO130 



se promover.... Porto Alegre : Bookman , 2009. 176 p. 
PURVES, Barry. Stop-motion: s.m. técnica cinematográfica em que a câmera é parada e 
iniciada repetidamente. Porto Alegre : Bookman , 2011. 199 p. (Coleção Design básico; 
 
 

OBSERVAÇÕES 
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes 

para a disciplina/componente curricular) 
 
 

 
  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: Cabedelo 
CURSO: Tecnologia em Design Gráfico 
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 7010604 
PRÉ-REQUISITO: Metodologia Científica 
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x  ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE/ANO:2022.1 

CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA:  PRÁTICA:  EaD132:  EXTENSÃO:  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 133h 160 aulas 
DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS): Renata Cadena e Verônica Batista 

 
EMENTA 

 
Trabalho individual executado na forma teórica, sob a orientação de um professor pertencente ao quadro 
docente, podendo ser acompanhado por um co-orientador especialista, pertencente a outros 
departamentos e/ou de outras instituições. A avaliação deve ser realizada por uma banca examinadora. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR 
(Geral e Específicos) 

Geral 
Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma 
integrada. 
 
Específicos 
Desenvolver a capacidade de planejamento para resolver problemas dentro das áreas de formação 
específica; 
Realizar a pesquisa bibliográfica referente ao Trabalho de Conclusão de Curso; 
Conhecer as normas do Trabalho de Conclusão do Curso em Design Gráfico. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Reflexões sobre a orientação; 
Reflexões sobre o papel do orientando; 
Etapas de um Trabalho de Conclusão de curso; 
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de curso; 
Defesa de um Trabalho de Conclusão de curso. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva e dialogada; 
Acompanhamento do desenvolvimento da escrita; 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
                                       
132 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapassem os limites definidos em legislação 



[ x ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[    ] Vídeos/DVDs 
[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[    ] Laboratório 
[    ] Softwares133 
[    ] Outros134 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, 

seminário, artigo, etc. - para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de 
recuperação final.) 

Apresentação da Introdução valendo 30 pontos;  
Qualificação valendo 70 pontos; 
Avaliação do documento final e apresentação da defesa valendo 100 pontos. 

 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO135 

 
Não se aplica 
 

BIBLIOGRAFIA136 
 
Bibliografia Básica: 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. 11. ed. 
São Paulo : Atlas, 2010.  
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: Teoria, método, criatividade. 31. ed. 
Petrópolis : Vozes, 2012.  

 
Bibliografia Complementar: 
CERVO, Amado L. e BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 5. ed. rev. e ampl.. 
São Paulo: Atlas , 2010. 312 p.  
MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. São 
Paulo: Atlas, 1994. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000. 
SILVA, J.M.; SENA, E.S. Apresentação de trabalhos Acadêmicos: Normas e Técnicas. 7. ed. 
Petrópoles: Vozes, 2012. 

 

 
OBSERVAÇÕES 

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a 
disciplina/componente curricular) 

 

 

                                       
133 Nesse item devem ser especificados quais softwares serão trabalhados em sala de aula 
134 Nesse item devem ser especificados outras formas de recursos utilizadas que não estejam citadas 
135 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as 
orientações do Art. 10, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de Disciplina. 
136 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 



 
 


