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Disciplina: Laboratório de Programação Visual Código: TCI111 

Natureza:  

( X ) Obrigatória  

(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 2 
CH semanal assíncrona: 6,6 
CH total semanal: 8,6 
CH Total disciplina: 60 

Padrão (PD): 

15 

Laboratório (LB): 

45 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR): 0 

 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 
Extensão 

(EXT): 0 

Prática como 

Componente 

Curricular 

(PCC): 0 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Fundamentos da programação visual e do planejamento gráfico. Noções de design. Estudos de 

tipologia e cor. Padronização visual e gráfica. Diagramação e edição de textos e imagens. 

Editoração eletrônica. Fechamento para impressão/publicação de arquivos/conteúdos. 

Elaboração de projetos e produtos laboratoriais em programação visual. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Módulo 1: Breve histórico das artes gráficas e do design 

                1.1 Tipometria: os principais sistemas de medida  

Módulo 2: Estudos de tipografia e cor (sistemas e guias de cores) 

Módulo 3: Fundamentos de design – Programação, planejamento, projeto, diagramação e 

editoração; 

Módulo 4: Trabalhando com imagens, cores e grafismos a partir de softwares (desenho, 

imagem e editores de texto);  

Módulo 5: Identidade visual 

                5.1 Manual de identidade visual 

                5.2 Cartão de visita e papel timbrado 

                5.3 Cartaz 

Módulo 6: Formatos e suportes 

                6.1 Formatos, fechamento e publicação de arquivos 

                6.2 Projeto editorial, gráfico, pré-diagramação e diagramação de folder 

 

 
OBJETIVO GERAL 

Apresentar fundamentos de design, planejamento e projeto gráfico e visual, aplicando-os à editoração de 

textos/imagens. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Estudar tópicos de tipografia e cor; 

– Mostrar conceitos de identidade visual e exemplos de manual de identidade visual; 

– Trabalhar fundamentos de design; 

– Apresentar softwares de desenho, imagem e edição de texto. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida em 7 semanas de aulas, de 25/01/2021 a 20/03/2021, mais uma 
semana para exame (de 22/03/2021 a 26/03/2021), totalizando 8 semanas. Será utilizado o 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma Moodle da UFPR (o UFPR Virtual – 
https://ufprvirtual.ufpr.br) com conteúdos para aprofundamento teórico e de apoio no 

desenvolvimento de atividades de programação visual (textos, slides, vídeos, links, podcasts, 

artigos acadêmicos e e-books servirão como base para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à produção de materiais de interesse da Comunicação Institucional). Para as aulas 
síncronas semanais de 2 (duas) horas cada (que incluirão revisão de conteúdos e 

esclarecimento de dúvidas), poderão ser utilizados os softwares Microsoft Teams, WebConf 
da RNP ou Jitsi. Todos via UFPR Virtual. Todos os materiais e conteúdos das atividades das 

aulas síncronas serão disponibilizados para os alunos que não puderem participar da aula em 

tempo real. As aulas síncronas acontecerão todas as quartas-feiras, das 10h às 12h. 

a) sistema de comunicação: o professor vai acompanhar a participação dos alunos nas atividades 

propostas pelos relatórios, postagem de tarefas e ferramentas de feedback disponíveis na UFPR 

Virtual, além de contato por e-mail, no endereço institucional da professora 

(anacarolaraujosilva@ufpr.br).  

b) modelo de monitoria digital: o atendimento tutorial aos alunos nas atividades remotas será via 

demandas no próprio sistema on-line e também no horário reservado à disciplina dentro da grade 

horária do curso para encontros síncronos. O monitor ajudará o professor nesse processo (estará 

cadastrado na UFPR Virtual), atendendo demandas dos alunos, além de auxiliar na elaboração 

de conteúdos destinados ao subsídio das atividades.  

c) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: tanto o professor 

quanto os alunos têm acesso ao suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento da disciplina 

na modalidade ERE, pois os discentes que não possuem computadores ou acesso à internet 

podem solicitá-los via editais de inclusão digital da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) 

da UFPR. 

d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 

discentes: o plano e o programa da disciplina serão apresentados e disponibilizados aos alunos 

no primeiro dia de aula. No planejamento da disciplina, o período de ambientação com os recursos 

tecnológicos acontece junto ao Módulo 1, na primeira semana de aula, quando os alunos terão 

acesso a conteúdo para estudos e dos tutoriais do UFPR Virtual, além de suporte na aula síncrona 

e auxílio do monitor.  

e) identificação do controle de frequência das atividades: o registro de frequência será computado 

pela conferência dos relatórios do UFPR Virtual (acesso aos conteúdos disponibilizados), 

postagem de tarefas das atividades propostas e ferramentas de feedback disponíveis no UFPR 

Virtual, além da obediência aos prazos de postagem das tarefas. Cada atividade será avaliada e 

pontuada, sendo notas e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas 

da UFPR Virtual.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Média entre três notas: 

1) Nota 1 (100 pontos): Séries de exercícios referentes aos conteúdos dos Módulos 1, 2, 3 e 

4. Serão 4 séries de exercícios (uma para cada módulo), valendo 25 pontos cada; 

2) Nota 2 (100 pontos): manual de identidade visual (40 pontos), cartão de visitas (20 pontos), 

papel timbrado (20 pontos) e cartaz (20 pontos). Manual, cartão de visitas, papel timbrado 

e cartaz deverão ser produzidos em duplas; 

3) Nota 3 – Folder (100 pontos): projeto editorial (20 pontos), projeto gráfico (20 pontos), pré-

diagramação/boneco (20 pontos) e produto final (40 pontos). Trabalho individual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte técnica da mídia impressa. São Paulo: Prentice Hall 

do Brasil, 2008.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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CAMEIRA, Sandra Ribeiro. O branding e a metodologia de sistemas de identidade visual. 2013. 428 

f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, FAUUSP, São Paulo, 2013. 

RAIMES, Jonathan. Design retrô: 100 anos de design gráfico. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2007. 

 
 

 

 
Professor da Disciplina: Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



CALENDÁRIO

8

Ja
n
ei
ro

25 Início do Módulo 1. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

27 Aula síncrona sobre o módulo 1.

30 Prazo final para fazer atividades do Módulo 1. Fim do Módulo 1.

Fe
ve

re
ir
o

01 Início do Módulo 2. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

03 Aula síncrona sobre o módulo 2.

06 Prazo final para fazer atividades do Módulo 2. Fim do Módulo 2.

08 Início do Módulo 3. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

10 Aula síncrona sobre o módulo 3.

13 Prazo final para fazer atividades do Módulo 3. Fim do Módulo 3.

15 a 20 Recesso do Carnaval.

22 Início do Módulo 4. Material para estudo disponível na UFPR Virtual
(incluindo tutoriais dos softwares).

24 Aula síncrona sobre módulo 4.

27 Prazo final para fazer atividades do Módulo 4. Fim do Módulo 4.

M
ar
ço

01 Início do Módulo 5. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

03 Aula síncrona sobre módulo 5.

06 Prazo final para entrega do manual de identidade visual, cartão de
visita, papel timbrado e cartaz. Fim do Módulo 5.

08 Início do Módulo 6. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

10 Aula síncrona sobre módulo 6.

13 Prazo final para entrega do projeto edital, projeto gráfico e pré-
diagramação do folder. Fim do Módulo 6.

17 Aula síncrona para esclarecimento de dúvidas.

20 Prazo final para entrega do folder final. Fim do Módulo 6.

24 Última aula síncrona para fechamento da disciplina.

26 Exame


