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Objetivos
• Comprender o design de periódicos e seu papel na cultura contemporânea.
• Compreender as especificidades do design de periódicos.
• Desenvolver a habilidade projetual no campo do design de periódicos.
Programa
• Análise do projeto editorial e gráfico de jornais e revistas a partir de exemplos
nacionais e internacionais.
• Texto e imagem: relações entre tipografia, grid, ilustração, fotografia e infografia
no design de periódicos.
• Os principais materiais e processos de impressão, e suas relações com o projeto.
• Desenvolvimento de projetos de design de periódicos.
Procedimentos didáticos
• Formulação de propostas e desenvolvimento de projeto semestral realizado pelos alunos
• Desenvolvimento do projeto durante as aulas
• Atendimento aos alunos realizado pelo professor
Avaliação
Método
Avaliação contínua dos alunos, observando envolvimento e participação nas aulas.
Avaliação do projeto – processos e resultados – dividida em três etapas de trabalho, que resultará em
nota de zero a dez.
Critério
• Adequação à proposta e objetivos
• Capacidade de organização do trabalho, participação e assiduidade em aula e nas entregas
• Qualidade gráfica/visual das soluções apresentadas
• Originalidade das soluções apresentadas
Norma de Recuperação
Haverá a possibilidade de recuperação através de novo trabalho a ser desenvolvido logo
após o término do curso. A recuperação será possível apenas para alunos com nota final
entre 3 e 5, e que não estejam reprovados por falta. A recuperação consistirá na entrega de
novo trabalho, individual, a ser apresentado em data a ser estipulada.
Média de recuperação = (nota do novo trabalho + média anterior) / 2
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Cronograma de atividades
AULA DATA

CONTEÚDO

01

07/08

Apresentação do curso. Proposição do projeto semestral. Divisão das duplas de trabalho.
Definição da proposta, pesquisa de conteúdo e início do projeto visual.

14/08

Definição da proposta, pesquisa de conteúdo e início do projeto visual. Não haverá aula.

02

21/08

Desenvolvimento do espelho + identidade + estrutura do projeto visual. Atendimento grupo A.

03

28/08

Desenvolvimento do espelho + identidade + estrutura do projeto visual. Atendimento grupo B.

04

04/09

Entrega 1: espelho + identidade + estrutura do projeto visual. Exposição e comentário.

11/09

Semana da Pátria. Não haverá aula.

05

18/09

Ajustes na estrutura do projeto visual. Atendimento grupo A.

06

25/09

Ajustes na estrutura do projeto visual. Atendimento grupo B.

07

02/10

Desenvolvimento do projeto. Entrega de 8 páginas internas impressas. Atendimento grupo A.

08

09/10

Desenvolvimento do projeto. Entrega de 8 páginas internas impressas. Atendimento grupo B.

09

16/10

Desenvolvimento do projeto. Entrega de 16 páginas internas impressas. Atendimento grupo A.

10

23/10

Desenvolvimento do projeto. Entrega de 16 páginas internas impressas. Atendimento grupo B.

11

30/10

Entrega 2: boneco contendo 16 páginas internas. Exposição e comentário.

12

06/11

Desenvolvimento do projeto. Entrega de 4 alternativas para a capa impressas. Atendimento grupo A.

13

13/11

Desenvolvimento do projeto. Entrega de 4 alternativas para a capa impressas. Atendimento grupo B.

14

20/11

Impressão do boneco completo. Finalização das pranchas de apresentação. Atendimento livre.

15

27/11

Entrega 3: boneco completo + pranchas de apresentação do projeto. Exposição e comentário.
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Projeto semestral: Projeto gráfico de periódico (jornal ou revista) impresso.
Etapas
1. Definir equipe de trabalho [3 alunos por equipe] e acompanhar agenda de atendimentos
2. Definir proposta: título do periódico, tipo [jornal ou revista], público alvo, formato [tamanho e
quantidade de páginas], espelho [sequência de páginas], elementos de identidade visual [letras,
cores, imagens], estrutura do projeto visual [grid, colunas, margens, elementos da página,
manchas de textos, hierarquias, estilos tipográficos]
3. Apresentar proposta [Entrega 1]
4. Realizar ajustes na identidade e estrutura do projeto gráfico
5. Desenvolver layouts das páginas internas [sequência e narrativa, diagramação de textos e
imagens, direção de arte de fotografias, criação de ilustrações e infográficos]
6. Apresentar boneco de 16 páginas internas [Entrega 2]
7. Desenvolver 4 layouts para a capa
8. Apresentar resultados finais do periódico completo e pranchas de projeto [Entrega 3]
Especificações
O projeto final do periódico [mínimo 16 páginas] deve conter:
-

reportagem/matéria com linguagem visual fotográfica
reportagem/matéria com linguagem visual ilustrada
reportagem/matéria com linguagem visual infográfica
reportagem/matéria com linguagem visual tipográfica
seção
sumário
expediente
4 opções de capas

Escolher no mínimo 2 tipos de linguagem visual
a ser trabalhada no periódico. Todas as
imagens utilizadas na publicação –
fotografias, ilustrações e infográficos –
deverão ser de autoria dos alunos.

Atendimentos programados
As equipes serão divididas em dois grupos A e B. Cada trio será atendido uma vez a cada 15 dias, de
acordo com agenda de atendimentos a ser organizada na primeira semana de aula. As equipes
deverão trazer provas impressas do projeto em tamanho real em todos os atendimentos. Não serão
orientados os projetos apresentados somente no computador. A cada semana, os alunos não
atendidos deverão utilizar o tempo da aula para desenvolver o trabalho.
Apresentações e entregas
Entrega 1 (04/09) : espelho + identidade + estrutura do projeto visual.
Especificação: até 4 pranchas impressas no formato A3.
Entrega 2 (30/10): boneco contendo 16 páginas internas.
Especificação: boneco impresso em tamanho real, dobrado e grampeado.
Entrega 3 (27/11): boneco completo contendo 16 páginas internas + páginas em branco + capa
Especificação: boneco impresso, dobrado e encadernado. Até 6 pranchas de apresentação do projeto
impressas no formato A3 contendo fotos do boneco impresso. Arquivos PDF das pranchas.

