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Capacitar o discente para desenvolver linguagem própria expressando conceitos, ideias e soluções de projeto, 
de acordo com as mais variadas técnicas de expressão digital e reprodução visual. Desenvolver sensibilidade 
artística e a capacidade criativa para a apresentação/comunicação de soluções projetuais. Aplicar técnicas de 
reprodução, edição e construção de imagens, vídeos e áudios tanto para o registro de processos quanto para a 
apresentação de projetos de design. 

 

 

Experimentação plástica digital. Registro e apresentação de projetos de design. Diálogo com linguagens 
multimídias e suas mais variadas técnicas. Criatividade e comunicação visual e audiovisual. Captura, edição 
e apresentação de imagens e/ou vídeos de processos de projetos de design. Softwares de criação e composição 
de imagens vetoriais e raster. Softwares de baixa complexidade de captura, criação e edição de vídeos. 
Softwares de captura, criação e edição de áudios. 

 
 

 

1. Introdução a softwares de imagens vetoriais e raster: ferramentas básicas, layers e filtros, edição e 
composição de imagens e vetores, criação tipográfica, resoluções e formatos de imagens, importação e 
exportação de imagens. Instalação de tipos/fontes. 

2. Introdução aos princípios de comunicação visual: leitura de peças gráficas segundo aspectos 
técnicos/tecnológicos, conceito/mensagem e elementos do design; 

3. Mostra e discussão de possíveis processos plásticos de registro (making-of), criação e apresentação de 
projetos em design: fotografias, colagens, croquis, ilustrações, animação em stop-motion, time-lapse, 
motion design, infográficos em processos de projeto de design; 

4. Registro audiovisual criativo do uso de métodos universais de projeto de design: brainstorming, artifact 
analysis, case studies, collage, image boards, diary studies, storyboards; 

5. Softwares de captura e criação de vídeos de baixa complexidade; 
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6. Softwares de captura/gravação de imagens, vídeos e áudios da tela do computador para uso nas criações 
audiovisuais de processos de design; 

7. Câmeras fotográficas digitais e gadgets (celulares e tablets) como instrumentos de captura e edição de 
imagens, vídeos e áudios; 

8. Stop-motion, time-lapse e motion design como recursos de linguagem para apresentação de processos 
e/ou projetos de design. 

9. Low-tech design: ilustrações, colagens, lettering, manipulação de imagens como recurso visual de 
processos de design; 

10. Apresentação de projeto: design do registro e das soluções de projetos, informações substanciais, estudo 
e escolha do melhor meio digital (gráfico, audiovisual) para a apresentação de projetos em design. 
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