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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ ATRIBUIÇÕES: Identificar tendências na comunicação visual, Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico,
Executar layout, Realizar diagramação para mídias impressas, Captar imagem fotográfica, Fechar arquivos para impressão Pesquisar
e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do projeto, Pesquisar técnicas, ferramentas e
equipamentos de produção gráfica disponível no mercado, Selecionar processos de produção gráfica.

➢ A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL: Avaliar idéias ou conceitos propostos, Configurar idéias em
diferentes suportes, Definir suportes e materiais a serem utilizados.

➢ B - PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO
VISUAL: Definir metodologia de desenvolvimento do projeto. ELABORAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Identificar público do produto ou do projeto Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. Identificar o
problema. Elaborar proposta orçamentária.

➢ D - REALIZAR PESQUISAS: Experimentar idéias. Experimentar materiais na criação de projeto ou produto de comunicação
visual. Realizar testes e ensaios nos materiais e produtos. Manter-se informado sobre a produção corrente. Pesquisar literatura
específica da área. Realizar pesquisas de mercado. Pesquisar padrões de reprodutibilidade.

➢ E - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Ser cordial em suas relações interpessoais. Interagir com outras linguagens
visuais. Manter-se atualizado profissionalmente. Perceber as necessidades do cliente. Manter-se atualizado a respeito da aplicação
de materiais
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E DIGITAL - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar a tecnologia adequada para o tratamento

gráfico.
1.1 Detectar características gráficas de uso nos diferentes

softwares.
1. Conceito de multimídia na comunicação visual e

finalização de projetos

2. Criar recursos que possibilitem desenvolvimento do
projeto de comunicação visual.

2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à imagem e
tecnologia.

2. Princípios de construção de sites

3. Indicar recursos para a ampliação de meios de
informação.

3.3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à elaboração do
projeto.

3. Conceitos e princípios de Animações
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E DIGITAL - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à
imagem e tecnologia.

➢ 3.3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à
elaboração do projeto.

➢ 1. Conceito de multimídia na comunicação visual e
finalização de projetos

➢ 2. Princípios de construção de sites

➢ 3. Conceitos e princípios de Animações

➢ Apresentação da Disciplina e do Docente

23/07 a 03/08

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 3. Conceitos e princípios de Animações ➢ Apresentação do software Adobe Flash; Introdução a
animação gráfica apresentando vídeos e animações
digitais produzidos por alunos e grandes produtoras.
Desenhando elementos gráficos: Camadas

06/08 a 17/08

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 3. Conceitos e princípios de Animações ➢ Utilização de Simbolos e Biblioteca. Ferramenta DECO
e a utilização dos símbolos

20/08 a 31/08

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 3. Conceitos e princípios de Animações ➢ Animação. Stop Motion, Interpolação clássica,
Interpolação de forma, Interpolação de movimento, Editor
de Movimento

➢ Editor de Movimento, Máscara, Predefinições de
movimento, 3D, Ferramenta Bone

03/09 a 14/09

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à
imagem e tecnologia.

➢ 3. Conceitos e princípios de Animações ➢ Criação de arquivos interativos: Contrução de botões,
Componentes de texto, Animação interativa e Navegação.

17/09 a 28/09

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à
imagem e tecnologia.

➢ 3. Conceitos e princípios de Animações ➢ Áudio e Vídeo: Botões com áudio, animações com
áudio, vídeo no flash cs6 com Publicação

01/10 a 11/10

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2. Princípios de construção de sites ➢ Apresentação do Adobe Dreamweaver. Etapas iniciais
para construção de um website

16/10 a 27/10

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2. Princípios de construção de sites ➢ Organização e estruturação de conteúdos. Criação de
Layout usando estilos CSS

29/10 a 10/11



➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à
imagem e tecnologia.

➢ 3.3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à
elaboração do projeto.

➢ 2. Princípios de construção de sites ➢ Estabelecer formas diversas de estruturação de
conteúdo

12/11 a 23/11

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à
imagem e tecnologia.

➢ 3.3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à
elaboração do projeto.

➢ 2. Princípios de construção de sites ➢ Inserindo elementos de interatividade com o usuário,
Aumentando a produtividade,

26/11 a 07/12

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à
imagem e tecnologia.

➢ 3.3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à
elaboração do projeto.

➢ 1. Conceito de multimídia na comunicação visual e
finalização de projetos

➢ 2. Princípios de construção de sites

➢ Desenvolvendo projetos para múltiplos dispositivos,
Verificando erros e publicando o website e conceitos sobre
Multimídia

10/12 a 14/12

➢ 1.1 Detectar características gráficas de uso nos
diferentes softwares.

➢ 2.2 Executar projetos de forma funcional quanto à
imagem e tecnologia.

➢ 3.3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à
elaboração do projeto.

➢ 1. Conceito de multimídia na comunicação visual e
finalização de projetos

➢ 2. Princípios de construção de sites

➢ 3. Conceitos e princípios de Animações

➢ Revisão de Conteúdo e realização de atividades de
Recuperação

17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E DIGITAL - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Identificar a tecnologia adequada para o
tratamento gráfico.

➢ Selecionar e utilizar as diferentes ferramentas
da computação gráfica de acordo com o projeto
de comunicação visual.

➢ Observação Direta: Realiza as atividades
propostas em sala de aula. Pontual nas aulas e
cumpre com os prazos na entrega de
atividades.

➢ Recuperação Contínua: Desenvolve com
qualidade, pertinência e entrega os exercícios
realizados dentro e fora de sala de aula.

➢ Entende a importância do desenvolvimento
de um boneco e toda a realização de uma
pesquisa e estudo do processo criativo do
projeto gráfico antes de desenvolvê-los nos
aplicativos (softwares).

➢ Analise das relações entre a necessidade
do projeto e ferramentas específicas dos
aplicativos de designer gráfico.

➢ Entende a relação do uso das ferramentas
de tratamento, edição e retoques de imagens
para produção de projeto visual de qualidade e
adequado ao público alvo.

➢  2 .  Cr ia r  recursos que poss ib i l i tem
desenvolvimento do projeto de comunicação
visual.

➢ Utilizar softwares gráficos para execução de
projetos de comunicação visual.

➢ Observação Direta: Realiza as atividades
propostas em sala de aula. Pontual nas aulas e
cumpre com os prazos na entrega de
atividades.

➢ Recuperação Contínua: Desenvolve com
qualidade, pertinência e entrega os exercícios
realizados dentro e fora de sala de aula.

➢  Se atenta às tendências,  pesquisa
novidades na comunicação visual conseguindo
retransmitir essas informações e conhecimentos
aos seus projetos de designer.

➢ Desenvolve as atividades em sala, visando
à participação, iniciativa, coerência, senso
cr í t ico ,  cooperação,  responsabi l idade,
argumentação e pró-atividade.

➢ Utilizar softwares gráficos para execução de
projetos de comunicação visual.



➢ 3. Indicar recursos para a ampliação de
meios de informação.

➢ Desenvolvimento de projetos gráficos: mídia
impressa, embalagens, itens de identidade
visual, catálogos e similares.

➢ Observação Direta: Realiza as atividades
propostas em sala de aula. Pontual nas aulas e
cumpre com os prazos na entrega de
atividades.

➢ Recuperação Contínua: Desenvolve com
qualidade, pertinência e entrega os exercícios
realizados dentro e fora de sala de aula.

➢ Analise das relações entre a necessidade
do projeto e ferramentas específicas dos
aplicativos de designer gráfico.

➢ Entende a relação do uso das ferramentas
de tratamento, edição e retoques de imagens
para produção de projeto visual de qualidade e
adequado ao público alvo.

➢ Habilidade na produção de HTML e CSS

➢ Elabora layout, realiza diagramação e fecha
arquivos para publicação em sites.

➢  Se atenta às tendências,  pesquisa
novidades na comunicação visual conseguindo
retransmitir essas informações e conhecimentos
aos seus projetos de designer.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E DIGITAL - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

JULHO R e c e p ç ã o  a o s  A l u n o s  |
Integração dos Ingressantes

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Prepa ração  exe rc í c i os  e
correção com análise junto aos
alunos

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conforme calendário

AGOSTO
Prepa ração  exe rc í c i os  e
correção com análise junto aos
alunos

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conforme calendário

SETEMBRO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Preparação de ecercícios e
correção com análise junto aos
alunos

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conforme calendário

OUTUBRO EXPO CUCA
Preparação de exercícios e
correção com análise junto aos
alunos

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conforme calendário

NOVEMBRO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Preparação de exercícios e
correção com análise junto aos
alunos

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conforme calendário

DEZEMBRO Conforme calendário
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
AMBROSE, Gavin, HARRIS, Paul. Fundamentos de Design Criativo, 2nd edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.

LUPTON, Ellen. Novos fundamentos do Design. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

MATSUSHITA, Raquel. Fundamentos Gráficos para um design consciente. São Paulo: Musa Editora, 2011.

NOBLE, Ian, BESTLEY, Russell. Pesquisa Visual: Introdução às Metodologias de Pesquisa em Design Gráfico, 2nd edição. Porto
Alegre: Bookman, 2013.

TEAM, ADOBE C. Adobe Flash CS6: Classroom in a Book. Porto Alegre: Bookman, 2013.

TEAM, ADOBE C. Adobe Dreamweaver CS5 Classroom in a Book. Porto Alegre: Bookman, 2011.

Referencias de sites de banco de imagens: http://www.bluevertigo.com.ar, http://www.sxc.hu, http://www.istockphoto.com,
ht tp : / /www.guet ty images.com,  h t tp : / /www. jup i te r images.com,  h t tp : / /www.corb is .com,  h t tp : / /www.veer .com,
http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-br&tab=wi

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Projeto em conjunto com o TCC

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua e paralela às aulas, realizada através de atividades práticas, revisões, atendimento individualizado e
pesquisas. Recuperação final para alunos que demonstrarem dificuldade mesmo sob recuperação paralela com atividades
específicas às necessidades de cada um.

Permissão para entrega de trabalhos em atraso, após justificativa.

Reavaliação dos trabalhos, após os esclarecimentos de dúvidas.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ROBSON MARINHO DE BRITO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do Coordenador:

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


