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Disciplina: Laboratório de Publicações Periódicas Código: TCI118 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual      (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH semanal síncrona: 2h 
CH semanal assíncrona: 2h 
CH total semanal: 4h 
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)  

 
Projeto gráfico. Formatos e suportes de periódicos para impressos e para a internet. Tipografia, 
cor e imagem. Padronização em veículos periódicos. Boneco, diagramação, composição, 
paginação, revisão e técnicas para impressão. Elaboração de projetos e produtos laboratoriais 
impressos e digitais. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Módulo 1: Projeto/linha editorial e projeto gráfico de publicações institucionais (house organ);  
Módulo 2: Boletim informativo impresso e digital; 
Módulo 3: Editoração eletrônica com softwares específicos; 
Módulo 4: Tipos e formatos de papel;  
Módulo 5: Técnicas e sistemas de impressão; 
Módulo 6: Acabamento para impressos; 
Módulo 7: Edição e revisão de publicações institucionais; 
Módulo 8: Newsletter: características e aplicativos; 
Módulo 9: Jornal Mural. 
 
 

 
OBJETIVO GERAL 

Trabalhar conceitos de planejamento e projeto editorial e gráfico para elaborar, diagramar, 
imprimir e/ou veicular na internet publicações periódicas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Mostrar conceitos de projeto editorial de publicações institucionais; 
– Estudar planejamento e projeto gráfico aplicado a impressos e publicações digitais; 
– Trabalhar procedimentos para diagramação; 
– Apresentar técnicas de impressão. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida em 15 semanas de aulas, de 05/05/2021 a 11/08/2021, mais uma 
semana para exame (de 16/08/2021 a 21/08/2021), totalizando 16 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 publicações periódicas (textos, slides, vídeos, links, podcasts, artigos 
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acadêmicos, tutoriais 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: as professoras vão 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 das professoras 
(anacarolaraujosilva@ufpr.br ou professorajuliane@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 as professoras 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 as professoras 
quanto os alunos têm acesso ao suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento da disciplina 
na modalidade de ensino remoto, 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.  

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 
Média entre quatro notas: 
 
1) NOTA 1 (100 pontos): projeto editorial do boletim informativo (10 pontos – 1h30 de 
frequência); projeto gráfico do boletim informativo (10 pontos – 1h30 de frequência); boneco do 
boletim informativo (10 pontos – 1h30 de frequência); boletim informativo adaptado para internet 
(10 pontos – 1h30 de frequência); relatório técnico e orçamento para impressão do boletim 
informativo em gráfica (10 pontos – 1h30 de frequência); newsletter adaptada do conteúdo do 
boletim informativo (50 pontos – 7h30 de frequência). 
2) NOTA 2 (100 pontos): boletim informativo para impresso final (15h de frequência) 
3) NOTA 3 (100 pontos): projeto gráfico do jornal mural (10 pontos – 1h30 de frequência); 
boneco do jornal mural (10 pontos – 1h30 de frequência); relatório do jornal mural (10 pontos – 
1h30 de frequência); jornal mural final (70 pontos – 10h30 de frequência). 
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4) NOTA 4 (100 pontos): atividade sobre publicações periódicas (20 pontos – 3h de frequência); 
atividade sobre papel (20 pontos – 3h de frequência); atividade sobre impressão (20 pontos – 3h 
de frequência); orientação das atividades práticas (20 pontos – 1h30 de frequência); apresentação 
sobre atividade do jornal mural, com obrigatoriedade de compartilhamento de áudio e vídeo do 
aluno apresentador do trabalho (30 pontos – 4h30 de frequência).  

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Layout. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700390/.    
 
LEMOS, Cláudia; GÁUDIO, Rozália Del. Publicações jornalísticas. In: DUARTE, Jorge (Org.). 
Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 5. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Atlas, 2018. cap. 15. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016147/cfi/6/58!/4/2/6@0:0  
 
REIS, Luciana Braun [et al.]. Produção gráfica. Porto Alegre: Sagah, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500525/.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de Design Criativo. Porto Alegre: Bookman, 
2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701281/.   
 
FONSECA, Joaquim da. Tipografia & Design gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804177/. 
  
HSUAN-NA, Tai. Design: Conceitos e Métodos. São Paulo: Editora Blucher, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521210115/.  
 
KRAEMER, Derli; MARQUES, Carolina Corso Rodrigues. Teoria e Prática da Cor. Porto 
Alegre: Sagah, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026926/.  
 
UNIMED. Manual de house organ. Disponível em: 
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=49475.  
 
 

 
Professoras da Disciplina: Ana Carolina de Araújo Silva e Juliane Martins 
 

Assinaturas: __________________________________________ 

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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Setor/Depto: Sept/TCI Período: 2º/2020 

Disciplina: Laboratório de Publicações Periódicas                                         Código: TCI 118 

Turmas: A e B Professoras Responsáveis: Ana Carolina de Araújo Silva e 
Juliane Martins 

DIA CONTEÚDO AULAS SÍNCRONAS Atividades 

 05/05 

Apresentação da disciplina 
Módulo 1: Projeto editorial e gráfico de publicações institucionais 
Atividade prática sobre projeto editorial e projeto gráfico aplicado a 
publicações periódicas 

 Atividade Módulo 1: 20 pontos. Entrega 
em 12/05 

 12/05 

Entrega da atividade prática sobre projeto editorial e projeto gráfico 
aplicado a publicações periódicas 
Módulo 2: Fundamentos de projeto editorial, gráfico e design para 
boletim informativo impresso e digital 
Divisão dos grupos para atividades do boletim 

Atividade 1, Módulo 2: projeto editorial e 
gráfico do boletim (20 pontos). Entrega em 
25/05 

 19/05 
Módulo 3: Editoração eletrônica com softwares específicos  
Procedimentos para diagramação 
Orientação do boletim 

Atividade 2, Módulo 2: boneco do boletim 
informativo (10 pontos). Entrega em 01/06 
Atividade 3, Módulo 2: boletim informativo 
impresso final (100 pontos). Entrega em 
22/06 

 26/05 Módulo 4: Tipos e formatos de papel 
Orientação do boletim 

Atividade Módulo 4: exercícios sobre 
papel (20 pontos). Entrega em 08/06 

 02/06 
Módulo 5: Técnicas e sistemas de impressão 
Orientação do boletim 
 

Atividade Módulo 5: exercícios sobre 
impressão e acabamento (20 pontos). 
Entrega em 15/06 

 09/06 

Módulo 6: Acabamento para impressos 
Orientação do boletim 
 

Atividade 4, Módulo2: relatório técnico e 
orçamento para impressão do boletim 
informativo em gráfica (10 pontos). 
Entrega em 29/06 

 16/06 

Como realizar a adaptação do boletim informativo para o formato 
digital 
Módulo 7: Edição e revisão de publicações 
Orientação do boletim adaptado para a internet 

Atividade 5, Módulo 2: boletim adaptado 
para digital (10 pontos). Entrega em 06/07 

 23/06 Módulo 8: Newsletter: características e aplicativos 
Orientação da newsletter 

Atividade Módulo 8: newsletter (50 
pontos). Entrega em 13/06 

 30/06 
Módulo 9: Jornal mural 
Orientação jornal mural 

Atividade 1, Módulo 9: projeto gráfico 
jornal mural (10 pontos). Entrega em 
20/07 

 07/07 
Orientação jornal mural 
 

Atividade 2, Módulo 9: boneco jornal mural 
(10 pontos). Entrega em 27/07 

 14/07 Orientação jornal mural   
 21/07 Orientação jornal mural  

 28/07 
Orientação jornal mural 
 

Atividade 3, Módulo 9: jornal mural final 
(70 pontos). Entrega em 03/08 

 04/08 Apresentações dos alunos sobre atividade do jornal mural (30 pontos) 
Atividade 4, Módulo 9: apresentação do 
jornal mural (30 pontos). Em 04/08 ou 
11/08 

 11/08 Continuação das apresentações dos alunos sobre atividade do jornal 
mural (30 pontos) 

Atividade 5, Módulo 9: relatório do jornal 
mural (10 pontos). Entrega em 10/08 

 18/08  Exame 100 pontos 
 


