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DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR

CÓDIGO

TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA PROJETO GRÁFICO

DI53D

PRÉ-REQUISITO
EQUIVALÊNCIA

548

CARGA HORÁRIA (horas)
Teórica
Prática
Total
45
135
180

Não há
DI53D Desenho 3

OBJETIVO
Editar e manipular imagens digitais bitmap;
Diagramar e compor blocos de texto diversos aplicando princípios básicos de tipografia;
Diagramar e integrar blocos de texto e imagens em layouts impressos e de tela;
Criar páginas de hipertexto simples aplicando princípios básicos de webdesign.

EMENTA
Edição e manipulação de imagens digitais bitmap.
Princípios básicos de tipografia, diagramação e composição de blocos de texto diversos.
Princípios básicos de diagramação com blocos de texto e imagens para layouts impressos e de tela.
Noções básicas de HTML e CSS.
Princípios básicos de webdesign.

ITEM

EMENTA

CONTEÚDO

1

Edição e manipulação de imagens digitais
bitmap.

2

Princípios básico de tipografia,
diagramação e composição de blocos de
texto diversos.

3

Princípios básicos de diagramação com
blocos de texto e imagens para layouts
impressos e de tela.

4

Noções básicas de HTML e CSS.

5

Princípios básicos de webdesign.

Natureza da imagem digital; vetor; pixel; interpolação; sistemas de
cor; profundidade de cor; tamanho de imagem; tamanho de arquivo;
resolução; extensões de arquivo e suas aplicações; softwares de
edição de imagens bitmap; área de trabalho; seleção e recorte;
camadas; pintura e desenho; canais, níveis e curvas; tratamento de
imagens.
Perspectiva histórica; famílias de fontes; anatomia do tipo;
tecnologias envolvidas; aplicação de tipos; composição de textos;
princípios de layout e editoração; softwares de editoração; produção
de revistas e livros; tipografia para produção de páginas de internet;
design de tipos; logotipos; forma e significado; projeto elementar de
fonte tipográfica; software de produção de fontes digitais.
Grid; layout; noções básicas de design editorial; integração de texto e
imagens em layouts impressos e de tela.
Noções básicas de HTML; construção de páginas de hipertexto
simples; diferenças entre estilo e conteúdo; noções básicas de CSS;
aplicações de folhas de estilo a páginas HTML.
Noções básicas de projetos em webdesign; conceitos de
interatividade e usabilidade; navegabilidade; análise das
características fundamentais do funcionamento de um website;
hospedagem e manutenção de sítios; incorporação de vídeo e
animações.

REFERÊNCIAS
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GRUSZYNSKI, Ana Cláudia. Design Gráfico: do invisível ao ilegível. Editora Rosari.
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. Editora Nobel.
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FREEMAN, Elisabeth; FREEMAN, Eric. Use a Cabeça! HTML com CSS & XHTML. Editora AltaBooks.
HORIE, Ricardo Minoru. Preparação e fechamento de arquivos para birôs. Editora Érica.
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Sistema de Avaliação:
Será promovido por média o aluno que obter nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) e com freqüência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento).
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