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Introduzir o aluno aos elementos fundamentais do design gráfico, capacitando-o para ler e para projetar 
comunicações visuais baseadas em softwares 2D. Proporcionar ao aluno o conhecimento tecnológico, 
técnico e estético da computação gráfica 2D, como instrumento de criação, desenvolvimento e apresentação 
de projetos de design. 

 

 

Sintaxe da linguagem visual: fundamentos, elementos básicos, anatomia da mensagem, técnicas visuais e 
estratégias de comunicação. Introdução ao design gráfico: princípios de comunicação visual e elementos do 
design gráfico. Softwares de criação e produção de design gráfico. 

 

 

1. Sintaxe da linguagem visual. 

• Fundamentos: equilíbrio; tensão; nivelamento e aguçamento; atração e agrupamento; negativo e 
positivo,  

• Elementos básicos da comunicação visual: ponto; linha; plano; forma; direção; tom; cor; 
textura; escala; dimensão; movimento;  

• Anatomia da mensagem visual: representação, simbolismo, abstração; 
• Técnicas visuais e estratégias de comunicação: equilíbrio/instabilidade; simetria/assimetria; 

regularidade/irregularidade; simplicidade/complexidade; unidade/fragmentação; 
economia/profusão; minimização/exagero; previsibilidade/espontaneidade; atividade/estase; 
sutileza/ousadia; neutralidade/ênfase; transparência/opacidade; estabilidade/variação; 
exatidão/distorção; planura/profundidade; singularidade/justaposição; sequencialidade/acaso; 
agudeza/difusão; repetição/episodicidade. 

2. Conhecer, ler e criar os elementos do design: cor, tipografia, composição e imagem. 

• Cor: o espectro eletromagnético e o visível; teoria das cores; sistemas e aplicações (RGB, CMYK, 
LAB, HSB, HSV etc.); escalas de saturação e luminosidade; cromia e monocromia; paletas de cor 
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(web safe colors e escalas CMYK de impressão profissionais, Pantone); opacity mask; os softwares 
vetoriais e raster (.bmp) e as ferramentas de gerenciamento de cores; apps de captura e criação de 
paletas de cor; cores especiais para impressão. 

• Composição: princípios básicos de composição e o entendimento do uso estético do espaço 2D; 
ponto, linha e plano; técnicas visuais como estratégias de comunicação (ritmo, modularidade, 
equilíbrio, estase, movimento, ênfase etc.); o layout e as linhas de força dos elementos gráficos 
(grids); mancha gráfica; composição vetorial. 

• Tipografia: breve história da tipografia e typedesigners (séc. XV ao XXI); anatomia do tipo e 
nomenclaturas; famílias tipográficas; estética e experimentação tipográficas (uso plástico e 
interpretantes); leiturabilidade, legibilidade; tipos digitais (arquivos postscript, opentype, e 
truetype); ficheiros de tipos; softwares de gerenciamento de tipos; softwares para design de tipos 
(typedesign); os softwares vetoriais e raster (.bmp) e as ferramentas de gerenciamento de tipos: 
alinhamentos, espaçamento, kerning e outros ajustes finos de tipografia em design; utilização de 
tipos para impressão, web e/ou conteúdos hipermídiáticos, produtos (design de interação). 

• Imagem (softwares raster e vetoriais): medidas e resoluções de imagens; pixel e dpi; principais 
formatos de imagens e suas aplicações; qualidade de imagem e compactação; importação e 
exportação de imagens; manipulação de imagens; cores e canais, filtros, layers etc.; imagens 
vetoriais e .bmp (diferenças, aplicações e coexistência nos softwares de computação gráfica). 
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