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Aplicar os conhecimentos adquiridos em design gráfico ao longo do curso para a criação e produção de um 
portfolio profissional, com o objetivo de introduzir e apresentar o aluno ao mercado de trabalho. Produzir uma 
identidade visual com logotipo, papelaria e manual para aplicações tanto em portfolios digitais quanto 
impressos. Discutir possibilidades tecnológicas de produção (softwares e linguagens de programação) e 
hospedagem de portfolios digitais, habilitando-o a arquitetar a informação do seu próprio projeto autoral de 
design gráfico/interativo, aplicando conceitos de UX/UI Design (design de experiência e de interface de 
usuário). Produzir um protótipo navegável e funcional, bem como discutir estratégias de divulgação de seu 
trabalho em redes sociais e comunidades de design. 

 
 

 

Portfolio digital profissional. Identidade visual. Papelaria. Manual de Identidade visual. Softwares de criação 
e produção de design gráfico interativo; linguagens de programação. UX/UI design (design de experiência e 
de interface de usuário) aplicados ao portfolio digital. Aspectos jurídicos (registro de marca, direitos autorais, 
créditos, registro de desenho industrial, registro de patente, registro de programa de computador). 

 

 

 
1. Naming e Identidade visual: logotipo, papelaria e manual de identidade visual do projeto autoral/agência 

de design. 

2. Portfolio digital: briefing e estratégias de criação; mapeamento da produção e preparação dos arquivos 
digitais; serviços gratuitos de criação e hospedagem de portfolios; arquitetura da informação, design de 
interação e de interface (UX/UI design) e seus processos; colaboração com o desenvolvedor; biografia e 
curriculum; material autopromocional. 

3. Aspectos jurídicos da profissão de designer (registro de marca, direitos autorais, créditos, registro de 
desenho industrial, registro de patente, registro de programa de computador). 
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