
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO EM DESIGN GRÁFICO

A COMISSÃO constituída pela Portaria DG.PR.Nº 081/2017, para organização e realização de 
processo seletivo visando ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para 
estágio  na área de Design Gráfico,  torna público  que  será  realizado teste  de seleção para 
concessão  de  bolsa  de  estágio  a  estudantes  de  instituições  de  ensino  conveniadas,  em 
consonância  com  o  Programa  de  Estágio  deste  Tribunal,  aprovado  pela  Resolução 
Administrativa nº 03/2002.

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.  O processo seletivo  será realizado sob a  responsabilidade  desta  Comissão,  obedecidas  as 
normas  deste  Edital  e  terá  validade  de  01  (um)  ano,  a  contar  da  data  de  publicação  da 
homologação do resultado final, prorrogável por igual período.

2. Regulamenta o Programa de Estágio, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 
Região,  a  Resolução  Administrativa  Nº  18/2012,  de  12/7/2012  e  alterações  da  Resolução 
Administrativa Nº 39/2016, de 1º/9/2016.

3.  A seleção compreenderá a verificação de conhecimentos  do candidato,  na forma a seguir 
apresentada.

II – DAS VAGAS

1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga para estágio remunerado na 
área  de  Design  Gráfico,  com  atuação  na  Assessoria  de  Comunicação  Social  do  Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª Região. Os demais classificados integrarão o cadastro reserva de 
estagiários do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e serão convocados de acordo com 
as vagas que vierem a surgir durante a validade do exame de seleção.

2. Aos candidatos portadores de deficiência serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas que 
surgirem, ou seja, durante a validade desse processo seletivo, a cada dez termos de compromisso 
de  estágio  firmados  na  área  de  Design Gráfico,  o  10º  (décimo)  será  de  um estudante  com 
deficiência, desde que as atividades sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. 

2.1.  São  consideradas  pessoas  com  deficiência  aquelas  que  se  enquadram  nas  categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. Quando da inexistência de candidato portador de deficiência aprovado, o preenchimento da 
vaga dar-se-á pelo próximo candidato da classificação geral, observada a ordem de classificação 
no processo seletivo.

4.  O  candidato  portador  de  deficiência  participará  do  processo  seletivo  em  igualdade  de 
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condições com os demais candidatos quanto ao conteúdo, à avaliação, ao horário de aplicação da 
prova, e às notas mínimas exigidas para os demais candidatos.

III – DAS INSCRIÇÕES

1. Poderão inscrever-se para a seleção estudantes de nível superior regularmente matriculados 
nos cursos de Bacharelado em Design Gráfico das instituições de ensino conveniadas com o 
TRT da 20ª Região – Universidade Federal de Sergipe e Universidade Tiradentes.

1.1 Poderão, ainda, se inscrever no presente processo seletivo, os estudantes das instituições que 
efetivarem o Convênio com o TRT da 20ª Região durante o período de inscrições, respeitado o 
prazo informado no item 3 deste Capítulo.

2. O estudante deverá ter cursado no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de créditos 
necessários  à  conclusão  do  curso  na  data  de  assinatura  do  Termo de  Compromisso  de 
Estágio.

3. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 11 a 25/10/2017, nos seguintes 
locais:

3.1. Universidade Federal de Sergipe, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 
horas, na Central de Estágio - Pró- Reitoria de Extensão/Coordenação de Extensão – 1º andar – 
Prédio da Reitoria;

3.3.1.  O  estudante  da  Universidade  Federal  de  Sergipe  só  poderá  realizar  a  prova  e  ser 
posteriormente selecionado se efetivar a sua inscrição também pelo sistema SIGAA, Módulo 
estágio acessando: Portal do Discente > Aba Estágio > Mural de Vagas > Clicar no ícone da 
seta para inscrever-se e anexar documentos. Observar o prazo do período de inscrição.

3.2. Universidade Tiradentes, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21:45 horas, na Unit Carreiras – 
Bloco A – Sala 1 – Térreo;

4. Para inscrever-se, o candidato deve preencher a Ficha de Inscrição, disponível nos locais 
indicados, e anexar os seguintes documentos:

a) cópia de documento de identidade (com foto);

b) histórico escolar (detalhado e atualizado) emitido pela instituição de ensino, em que conste o 
total da carga horária/créditos exigidos para a conclusão do curso, total da carga horária/créditos 
cursados e a média geral ponderada (MGP). 

4.1. Não haverá recolhimento de taxa de inscrição.

5.  No ato da inscrição,  ao preencher  a Ficha de Inscrição,  o candidato deverá declarar,  sob 
penalidades,  que atende às  condições  exigidas  para  admissão  como estagiário,  estabelecidas 
neste Edital.

6. O candidato portador de deficiência, ao prestar informações na Ficha de Inscrição, poderá 
fazer a opção por concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, e informar quais 
adaptações serão necessárias para garantir o seu acesso ao local de realização da prova.

6.1 A opção de concorrer às vagas destinadas a portadores de deficiência não exclui o candidato 
da disputa pelas vagas de ampla concorrência.

7. Será permitida a inscrição por terceiro mediante procuração, não havendo obrigatoriedade de 
reconhecimento de firma. A procuração, a cópia de identidade do procurador e os documentos 
exigidos  no  item 4  deste  Capítulo  deverão  ser  anexados  à  Ficha  de  Inscrição  devidamente 
preenchida e assinada. 
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IV – DO TESTE DE SELEÇÃO

1. O processo seletivo será realizado no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 
20ª  Região,  localizado  na  Av.  Dr.  Carlos  Rodrigues  da  Cruz,  s/nº,  Centro  Administrativo 
Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, em duas etapas:

1.1. Prova Objetiva: dia 6 de novembro de 2017 às 14 horas, com duração de 1 (uma) hora;

1.2. Prova Subjetiva (prática): dias 7 e 8 de novembro de 2017, a partir das 8 horas, com 
duração de 2 (duas) horas, em turmas distintas, compostas de no máximo 10 (dez) candidatos, a 
serem definidas ao término da prova objetiva.

2.  O candidato  deverá  apresentar-se no local  definido,  munido  de documento  de identidade 
original,  caneta esferográfica (tinta azul ou preta),  lápis e borracha,  com antecedência de 30 
(trinta) minutos do início da prova;

2.1. O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato. 

3. Não será admitido à sala da prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para início da mesma.

4. A prova constará de 2 (duas) etapas:

4.1. etapa objetiva,  valendo 4,0 (quatro) pontos, composta de 10 (dez) questões de múltipla 
escolha, devendo o candidato assinalar, na folha de respostas, apenas uma alternativa dentre as 
apresentadas;

4.2.  etapa  subjetiva  (prática),  valendo  6,0  (seis)  pontos,  composta  de  criação  de  uma  peça 
gráfica, na ferramenta Corel Draw ou Illustrator, a partir de um briefing apresentado;

4.2.1. serão considerados como critérios de julgamento:

a) criatividade (sendo considerada, inclusive, a originalidade da criação);
b)  harmonia  (a  peça  deverá  apresentar  harmonia  entre  as  formas,  tamanhos,  cores  e 

fontes utilizadas);

c)  objetividade  (a  peça  deverá  ser  clara  e  concisa  com  relação  ao  apresentado  no 
briefing);

d)  correção  (os  textos  da  peça  deverão  obedecer  à  linguagem  culta  e  às  regras 
gramaticais).

5. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, somadas as duas etapas.

6.  As questões  da  etapa  objetiva  serão elaboradas  de  acordo com o conteúdo programático 
constante no anexo do presente Edital.

7. A prova será realizada sem consulta a qualquer material.

8. Será excluído do exame o candidato que:
a)  for  surpreendido,  durante  a  realização  da  prova,  em  comunicação  com  outros 

candidatos,  bem como utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos e qualquer 
equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,  smartphone ou outros equipamentos 
similares);

b)  ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento do fiscal.
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V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS

1. A etapa objetiva terá pontuação máxima de 4,0 (quatro) pontos, valendo, cada questão, 0,4 
(quatro  décimos).  A  etapa  subjetiva  (prática)  terá  pontuação  máxima  de  6,0  (seis)  pontos, 
devendo ser observados os critérios do item 4.2.1, do Capítulo IV;

2. Considerar-se-ão classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 6,0 (seis) pontos no 
somatório das etapas objetiva e subjetiva;

3. Em caso de empate, terá preferência, na seguinte ordem, o candidato que:

    a) possuir maior média geral ponderada (MGP), na respectiva instituição de ensino;
    b) possuir maior idade;

    c) possuir menor número de créditos cursados.

VI – DOS RECURSOS

1.  Será admitido  recurso quanto  às  questões  da  prova e  ao gabarito  oficial,  que deverá  ser 
interposto no prazo de até 2 (dois) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data da divulgação do gabarito no site do Tribunal (www.trt20.jus.br). 

2. O candidato terá o prazo de até  2 (dois) dias úteis  para interposição de recurso quanto ao 
resultado preliminar, tendo como termo inicial o 1º dia útil subseqüente à data de divulgação do 
resultado preliminar no site do Tribunal (www.trt20.jus.br). 

3. Os recursos deverão ser dirigidos a esta Comissão e  entregues pessoalmente no endereço 
constante do item 5, Capítulo VIII, deste Edital, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Não 
serão admitidos recursos enviados por qualquer outro meio.

4.  Os  recursos  deverão  estar  fundamentados,  constando  nome  do  candidato,  número  da 
identidade e endereço para correspondência.

5. As questões que porventura vierem a ser anuladas após julgamento dos recursos terão os seus 
pontos atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.

6. Da decisão adotada em julgamento pela Comissão não caberá interposição de outro recurso.

VII – DA CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO

1. Os candidatos serão convocados observando-se a ordem de classificação final, através do site 
do Tribunal (www.trt20.jus.br) em Concursos – Estagiário – Design Gráfico – 2017,  devendo 
comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 
Região em 3 (três) dias úteis, sob pena de perda da vaga.

1.1.  O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  20ª  Região  poderá,  em  caráter  meramente 
informativo, entrar em contato com o candidato a ser convocado através de ligação telefônica 
ou mensagem eletrônica.

2. Quando convocado, o candidato aprovado poderá  desistir definitiva ou temporariamente da 
vaga oferecida. 

2.1. Em caso de desistência temporária, o candidato renuncia à sua admissão naquele momento e 
passa a posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados, aguardando nova convocação, que 
poderá ou não se efetivar dentro do prazo de validade do processo seletivo.
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2.1.1 Após ser transportado para o final de lista, o candidato só poderá ser reconvocado por uma 
única vez; não assumindo a vaga em questão, perderá seu direito no processo seletivo realizado.

2.1.2  A  desistência  temporária  deverá  ser  efetuada  mediante  requerimento  endereçado  a 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, por ocasião da convocação, em formulário próprio, a ser 
entregue pessoalmente ou através do endereço eletrônico estagio@trt20.jus.br.

3.  Para  iniciar  o  estágio,  o  estudante  convocado  ficará  obrigado,  junto  à  Coordenadoria  de 
Gestão de Pessoas deste Tribunal, a:

3.1. Comprovar ter cursado, no mínimo,  50% (cinquenta por cento) do total de créditos do 
curso de Design Gráfico da instituição de ensino na qual esteja regularmente matriculado;

3.2. Apresentar comprovante de matrícula na respectiva instituição de ensino conveniada com 
este Regional, histórico acadêmico e horário do semestre letivo atualizados, cópia da cédula de 
identidade, CPF e Título de Eleitor, comprovante de votação na última eleição, comprovante de 
quitação com o Serviço Militar (candidato do sexo masculino) e 1 (uma) foto 3x4;

3.3. Preencher ficha de cadastro relativa às informações pessoais e questionário de admissão;

3.4. Submeter-se a exame médico realizado pelo TRT da 20ª Região, oportunidade em que serão 
avaliadas e comprovadas, quando for o caso, a deficiência física e a compatibilidade desta com 
as atividades do estágio;

3.4.1.  Quando  do  exame  médico  a  que  se  refere  o  item anterior,  o  candidato  portador  de 
deficiência deverá apresentar relatório médico detalhado, indicando a espécie e o grau ou nível 
da  deficiência  de  que  é  portador,  com  referência  expressa  do  código  correspondente  à 
Classificação Internacional de Doenças (CID) e a sua provável causa ou origem;

4. O candidato que não obtiver sua deficiência comprovada no exame médico a que se refere o 
item 3.4, permanecerá na classificação geral;

5.  A admissão  no estágio  ficará  condicionada  à  aprovação  no exame  médico  constante  do 
subitem 3.4 do item 3 deste Capítulo.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A inscrição no processo de seleção implica aceitação tácita de todas as condições dispostas 
neste Edital. 

2. Compete exclusivamente ao candidato aprovado a atualização ou retificação de seus dados 
cadastrais, e, para tanto, deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
(CGP) do TRT da 20ª Região, por meio do telefone (79) 2105-8843 ou do endereço eletrônico 
estagio@trt20.jus.br.

3. Todos os editais, avisos e resultados serão disponibilizados no site do TRT da 20ª Região. 
(www.trt20.jus.br).

4.  O  TRT  da  20ª  Região  poderá,  a  seu  exclusivo  critério  e  sem  eficácia  de  notificação, 
comunicar  o resultado por meio eletrônico (para os candidatos  que fornecerem endereço no 
Formulário de Inscrição).

5.  Cartaz  informativo  sobre  o  processo  seletivo  será  afixado  no Edifício  Sede  do Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª Região,  localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, 
Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE. 

6. Será excluído do processo seletivo o candidato que fizer, em qualquer momento, declaração 
falsa ou inexata.
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7. O estágio terá duração de 1 (um) semestre, prorrogável sucessivamente por igual período, até 
o máximo de 4 (quatro) semestres.

8. O estagiário fará jus a período de recesso de 15 (quinze) dias por semestre, preferencialmente 
durante as férias escolares.

9.  O estagiário  cumprirá  jornada de  20  (vinte)  horas  semanais,  dentro do horário  de 
funcionamento do TRT, que é das 7h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira. 

10.  O estudante  será remunerado com bolsa de estágio,  no valor  de  R$ 800,00 (oitocentos 
reais), e, por força do Termo de Compromisso de Estágio, cumprirá as normas disciplinares e de 
trabalho estabelecidas.

11. O pagamento da bolsa será suspenso a partir da data de desligamento do estagiário,  por 
qualquer das causas regulamentadas pela Resolução Administrativa Nº 18/2012, incluindo-se a 
interrupção ou conclusão do curso.

12. O estagiário fará jus ao auxílio-transporte que se destina ao custeio parcial  das despesas 
realizadas com transporte coletivo municipal, no deslocamento de sua residência para o local do 
estágio e vice-versa.

13. O estagiário deverá fazer uso diário, em serviço, de indumentária social.

14.  O Tribunal  providenciará  seguro contra  acidentes  pessoais  em favor  do estagiário,  bem 
como confecção de crachá.

15. Nos termos do art. 3° da Lei 11.788, de 25/9/2008, o estudante, na condição de estagiário, 
não terá vínculo empregatício com o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.

16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.

Aracaju/SE, 9 de outubro de 2017

JOSÉ WILLIAM DA SILVA
Coordenador

MARIA MARTA DE SOUZA MACIEL
Membro

MÁRCIA CRISTINA VIEIRA RAMOS

Membro

ANNETTE MACIEL MENEZES RIVAS
Membro
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JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

ANEXO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

História do design
 Da arte gráfica ao design;
 William Morris e o movimento Arts and Crafts – A arte aplicada;
 Origens do design;
 A vanguarda, as origens do modernismo e a primeira guerra mundial;
 Arte Nouveau;
 Art Déco;
 Werkbund;
 De Stjil;
 Construtivismo;
 Bauhaus
 Desenvolvimento do Design Gráfico em diferentes países – pós 2ª Guerra Mundial;
 Aspectos socioculturais e o design gráfico décadas de 50 e 60;
 Psicodelismo, movimento punk, novas ondas: tecnologia eletrônica;
 Origens e desenvolvimento do Design Gráfico no Brasil;
 A criação e busca pela identidade no Design Brasileiro;
 Movimentos e tendências contemporâneas do Design Gráfico no Brasil.

Estética e história da arte
 História da arte;
 Estética;
 Belo;
 Movimentos artísticos;
 Estética e Renascimento;
 Barroco na Europa, desdobramentos estéticos;
 Romantismo;
 Realismo;
 Impressionismo e Pós-Impressionismo;
 Principais vanguardas artísticas europeias do século XX;
 A vanguarda brasileira: A Semana de Arte Moderna e seus desdobramentos estéticos;
 Pop art;
 Op art;
 Performance;
 Land art;
 Instalação;
 Interferências urbanas;
 Arte conceitual;
 Arte participativa;
 Arte digital (ciberarte e artes híbridas);
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 Perspectivas estéticas do Pós-Modernismo;
 Relação entre arte e design na contemporaneidade.

Linguagem Visual
 Design e comunicação visual;
 Composição gráfica;
 Estudos da percepção e da forma;
 Elementos básicos da comunicação visual;
 Linguagem gráfica contemporânea;
 Percepção da cor;
 Propriedades das cores;
 Harmonia cromática;
 Contrastes cromáticos e percepção;
 Sistemas de cores;
 Psicodinâmica das cores;
 A cor como informação;
 Sintaxe da linguagem visual;
 Anatomia da mensagem visual;
 Fundamentos e técnicas de comunicação visual.

Desenho
 Breve introdução histórica;
 Fundamentos do desenho artístico;
 Conhecimento e uso das técnicas, materiais (superfícies) e equipamentos;
 A linha e suas qualidades expressivas
 Proporção, luz e sombra – percepção: forma e estrutura dos objetos, luz, sombra e volume
 Perspectiva e Texturas;
 Desenho técnico;
 Desenho geométrico;
 Sistemas de representação bidimensional e tridimensional.

Desenho e ilustração digital
 Desenho e ilustração - breve histórico;
 Criatividade e inovação;
 A cor e sua aplicação;
 A cor luz (RGB);
 A cor pigmento (CMYK);
 Modos de cores (pantone, RGB, CMYK, Lab, indexadas, tons de cinza, bitmap, duotone);
 A cor e sua aplicação em projetos gráficos;
 Computação gráfica;
 O desenho e a conversão digital;
 Diferença entre vetor e bitmap;
 Software vetorial;
 Recursos de desenho, ferramentas, métodos e técnicas;
 Arquivos digitais - formatos e aplicações.

Processos gráficos artesanais
 Introdução aos processos gráficos artesanais;
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 Composição visual na gravura;
 Textura, linguagem gráfica;
 Materiais para impressão;
 Processos de impressão artesanal;
 Técnicas artesanais;
 Métodos e materiais;
 Matriz de impressão;
 Desenhos de superfície;
 Processos de produção – forma, técnica e função;
 Serigrafia;
 Xilogravura.

Tipografia: história, teorias e técnicas
 Sistemas de escrita e evolução do alfabeto latino;
 Tradição escrita na Europa e sua influência no desenho tipográfico;
 Mecanização da escrita na Europa e os antecedentes históricos no Oriente;
 Nomenclatura tipográfica;
 Classificação tipográfica;
 Caracteres alfabéticos e não-alfabéticos;
 Evolução da tipografia na Europa e nas Américas do século XVI ao XIX;
 Origens e evolução da tipografia moderna e pós-moderna;
 Tipografia no Brasil;
 Anatomia do tipo;
 Regras tipográficas;
 Métrica tipográfica;
 Legibilidade, leiturabilidade e espacejamento entre caracteres;
 Tipografia digital.

Fotografia
 Breve história da fotografia;
 Expressões e técnicas de fotografia;
 A câmera digital e os requisitos tecnológicos;
 Introdução aos princípios da Imagem Digital;
 A Fotografia Digital, resolução de imagens, e os formatos de arquivo para imagens digitais;
 A fotografia no Design Gráfico (Composição);
 A linguagem visual e a criatividade em fotografia;
 Fotografia e Imagem aplicada ao design gráfico;
 A manipulação e tratamento de Imagens Digitais;
 Composição de imagens e fotomontagem;
 A impressão de imagens digitais: uma análise comparativa dos processos existentes.

Antropologia
 A antropologia e a etnografia, enquanto conhecimentos científicos que se preocupam em 

entender a produção criativa das comunidades humanas;
 Antropologia cultural, conceitos e características;
 O conceito de cultura;
 O olhar antropológico sobre as produções artísticas;
 As visões sobre design e criatividade;
 Análise de conteúdo nas produções artísticas – culturais do homem através do tempo;
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 Os conceitos de arte, artesanato e design gráfico.
 Imagens como representação visual e mental numa perspectiva antropológica;
 O olhar antropológico sobre as mídias: fotográfica, imagem cinematográfica e televisiva.

Projeto gráfico
 Evolução e prática do design gráfico;
 Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação;
 Planejamento visual gráfico;
 Grid: construção e desconstrução;
 Layout: o design da página impressa;
 Comunicação gráfica moderna;
 Novas tecnologias de impressão;
 Novas formas de publicidade;
 Suportes digitais;
 Suportes para impressão;
 Fechamento de arquivos para diferentes formatos e suportes.

Processos gráficos
 Produção visual e gráfica;
 Etapas de produção gráfica;
 Projetação;
 Pré-impressão. Impressão. Pós-impressão;
 Arte-finalização: preparação e fechamento de arquivos;
 Gravação de matrizes e seus elementos;
 Cores e tipos de tintas;
 Classificação geral dos processos e a relação custo x benefício;
 Detalhamento dos principais processos industriais atuais com seus antecedentes: tipografia; 

rotogravura (talho-doce; água-forte); off-set (litografia); serigrafia; flexografia e impressão 
digital;

 Impressão Digital;
 Pós-impressão / Acabamento;
 Papel, a escolha do papel, tipos de papel e formatos;
 Tipos de gráficas;
 Produção gráfica e meio ambiente.

Marketing aplicado ao design
 Origem do marketing;
 Marketing pessoal;
 Os quatro P’s: o mix de marketing;
 Comportamento do consumidor;
 Segmentação de mercado;
 Posicionamento de Marca;
 Ciclo de vida do produto;
 O meio e a mensagem;
 Os quatro A´s na administração do marketing e os quatro E’s no branding;
 Planejando com marketing;
 Análise de cenários;
 Identificando o público de interesse;
 Posicionamento e gestão de marcas – branding;

10



 Objetivos e estratégia de marketing e a comunicação visual;
 Marketing promocional e mídia;
 Merchandising;
 Design de Ponto de venda;
 Redes Sociais;
 Branding e design;
 Marketing no design gráfico;
 Comunicação integrada de marketing: conceitos, técnicas e práticas.

Gestão de design
 Design: gestão, métodos, projetos, processos;
 Gestão estratégica do design;
 Gestão estratégica de marcas;
 Briefing: a gestão do projeto de design;
 A empresa orientada pelo Design: como construir uma cultura de inovação permanente.

Sistemas de identidade visual
 Design de marca

- História da Identidade visual;
- Ícone, índice e símbolo;
- Elementos básicos da comunicação visual;
- Definição de marca e sua classificação;
- Elementos que compõem uma marca;

     - Técnicas de concepção de projetos;
- Briefing;
- Organização e planejamento da identidade visual.

 Sinalização
- Conceitos gerais de sistema de sinalização: definições, categorias, funções;
- Elementos visuais que compõem o sistema de sinalização;
- Níveis de complexidade de sistemas;
- Materiais e processos de fabricação;
- Comportamento do usuário;
- Ergonomia aplicada ao sistema de sinalização;
- Metodologia do projeto de sinalização.

 Embalagem
- Conceitos gerais de embalagem;
- História da embalagem;
- Tipos de embalagens; 
- Introdução à linguagem visual da embalagem; 
- Metodologia projetual;
- Análise visual da categoria;
- Elaboração da estratégia de design;
- Geração de alternativas;
- Planificação e construção vetorial da embalagem.

Análise da imagem
 A percepção e os sentidos;
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 A linguagem e a comunicação;
 A Gestalt e suas leis;
 Categorias conceituais da Gestalt;
 Técnicas visuais aplicadas;
 O conceito de semiótica e seus ramos de atuação;
 Histórico do desenvolvimento da obra de C. S. Peirce;
 As categorias fenomenológicas: primeiridade, secundidade e terceiridade;
 A tríade semiótica de Pierce: o interpretante, o signo e o objeto;
 Estudo do objeto: índice, símbolo e Ícone;
 Níveis do interpretante: rema, discente e argumento;
 Análises empíricas de processos de signos e de cognição a partir de fotos, vídeos, textos;
 Elementos de semiótica aplicados ao design.

Design da informação
 Design da Informação conceitos e fundamentos: conteúdo, estrutura e estética;
 Interfaces analógicas e digitais;
 Teoria interação homem computador;
 Hiperespaço/Internet;
 Capacidade perceptiva: aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos;
 Tipos de imagem;
 Princípios do design gráfico para dispositivos digitais;
 Design da Informação: público/usuário e tipologia de site;
 Arquitetura da informação e ergonomia visual;
 Planejamento da interface gráfica;
 Etapas do projeto: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto, estética e execução;
 Ergonomia e usabilidade.

Multimídia
 Definição e conceitos de multimídia;
 Metodologia para produção multimídia;
 Softwares de edição para produção multimídia;
 Técnicas de produção multimídia;
 Processo criativo;
 Planejamento (briefing, necessidades e especificações).
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