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Elementos que compõem a página do jornal. Noções sobre design gráfico, famílias, fontes, corpos,
medidas, fotos e outros elementos gráficos.

OBJETIVOS

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compreender os processos de produção da informação por meio da linguagem gráfica e os princípios básicos
do design gráfico, suas normas e técnicas;
Conhecer o conceito de diagramação e sua implicação na transmissão de mensagens;
Compreender o uso do espaço em projetos gráficos visuais: a importância do diagrama, wireframe e grid para a
elaboração de páginas impressas e digitais;
Fornecer subsídios para a escolha e o uso das tipografias adequadas ao planejamento gráfico impresso e digital;
Analisar páginas de veículos de comunicação e observar a hierarquia dos elementos textuais e sua relação com
imagens e ilustrações;
Conhecer as etapas de um planejamento gráfico: implicações técnicas, tecnológicas, econômicas e temporais;
Compreender o conceito de Infografia e visualização de dados no jornalismo;
Elaborar um projeto gráfico editorial e seu respectivo manual de aplicação;
Produzir páginas jornalísticas;
Discutir as mudanças no jornalismo contemporâneo e as novas possibilidades para a criação de conteúdos na
web e para dispositivos móveis.

METODOLOGIA

O curso é teórico/prático e conta com aulas expositivas ilustradas por material didático (slides e apostilas) para
apresentação dos conceitos a serem expostos e das técnicas da linguagem gráfica.
Em laboratório, os alunos serão apresentados às ferramentas básicas dos programas Photoshop e InDesign, que
permitirão o desenvolvimento dos exercícios propostos durante o curso.
•
•
•
•
•

Aulas expositivas dialogadas;
Exercícios práticos realizados em sala;
Exercícios práticos realizados em casa;
Exercícios práticos produzidos interdisciplinarmente ou propostos pelo professor;
Produção de páginas impressas para o Jornal da Facom e para a Revista Lupa

A VA LIA Ç Ã O

As avaliações da disciplina serão formativas e acontecerão ao longo do semestre por meio das atividades práticas
propostas pelo professor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO











Teoria das artes visuais
Etapas de um planejamento gráfico: implicações técnicas, tecnológicas, econômicas e temporais;
O projeto gráfico inserido em um projeto editorial.
Técnicas digitais de editoração.
O espaço em projetos gráficos visuais: a importância do diagrama, wireframe e grid para a elaboração de
planejamentos gráficos impressos e digitais;
Do texto à letra: a escolha e o uso de tipografias adequadas ao planejamento gráfico impresso e digital;
Relação palavra e imagem em planejamento gráfico;
Infografia, notícia e informação: como a elaboração de infográficos impressos e digitais contribui para a
elaboração de mensagens na prática jornalística;
A narrativa transmídia e o planejamento gráfico digital: as novas possibilidades para a criação de conteúdos
na web e para dispositivos móveis.
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