
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO: DESIGN GRÁFICO 2015.1 
 

Depois de 7 anos de Opa!, o mercado de design em Fortaleza evoluiu 
bastante. Nós, aqui na escola, tentamos sempre observar essas mudanças e as 
necessidades que elas geram. 

Durante esse tempo mudamos muita coisa dentro do curso, mas dessa 
vez, percebemos que era necessário uma mudança ainda maior para atender à 
novos pontos de vista. Principalmente um mais voltado à uma abordagem 
gerencial, focado no executivo de design. 

Continuaremos abordando o assunto de forma a unir prática e teoria no 
desenvolvimento de projetos na área. Mas, além disso, queremos preparar 
nossos alunos para estarem aptos a se inserir e se destacar, buscando suprir 
as demandas encontradas no nosso mercado. 

O curso de Design Gráfico em 2015 passa, então, a se dividir em 5 
blocos principais. Além de três blocos de atividades complementares: 

 
 

BASE – EXEC – TOOL – BUZZ – PROF 
PAPO – FINE – REAL  

 
1.BASE – 23 aulas 

 
Conta com os conteúdos básicos que se fazem necessários de 

compreensão por um bom designer. Nele estão contidos 7 módulos que se 
propõem a ser a fundação onde se apoiarão discussões posteriormente mais 
aprofundadas. 

 

BLOCO BASE 

MODULO DESCRIÇÃO 
Nº DE 
AULAS 

HORAS 
AULA 

Linguagem Visual 
Alfabetização visual. Estudos 

elementares da forma. 
8 24 

Ilustração 
Desenvolvimento do traço e 

representação visual. 
2 6 

Fotografia 
Técnicas fotográficas. 

Composição. Iluminação. 
2 a 4 6 a 12 



Cor Teoria e manipulação. 2 6 

História do Design 
Contextualização do 

movimento moderno e suas 
consequências. 

2 a 3 6 a 9 

Ferramentas digitais 
Básicas 

Introdução aos softwares 
Illustrator e Photoshop. 

2 6 

Produção Gráfica Tipos de impressão e papel. 2 6 

TOTAL - 20 a 23 60 a 69 

 
pasta BASE: 
Cada aluno será estimulado a montar sua pasta BASE. Em cada um dos seis 
módulos desse bloco deve-se gerar um resultado gráfico que será colecionado 
na pasta BASE. Ou: Meu primeiro portfólio. 
 
2.EXEC - 8 aulas 

 
Partindo do princípio que design não se faz apenas com criatividade e 

comunicação visual, esse bloco traz 7 pequenos módulos que introduzem 
pontos importantes para a prática da profissão, que estimulam o 
empreendimento e focam nas questões mercadológicas e executivas da área.  
 

BLOCO EXEC 

MODULO DESCRIÇÃO 
Nº DE 
AULAS 

HORAS 
AULA 

Atendimento 
Relacionamento com clientes. 

Técnicas de negociação. 
2 6 

Branding 
Métodos e técnicas para 

gerenciamento de marcas. 
1 3 

Design Thinking 
Conjunto de metodologias para 

solução de problemas. 
1 a 2 3 a 6 

Canvas 
Apresentação da ferramenta 

de gerenciamento estratégico. 
1 3 

Gerenciamento de 
Projeto 

Organização e 
acompanhamento de tarefas. 

1 3 

Viver de Design 
Impressões a respeito do 

mercado de trabalho. 
1 3 

Apresentação 
Técnicas de expressão e 

representação. 
1 3 

TOTAL - 8 a 9 24 a 27 



 
 
 
3.TOOL - 18 aulas 
 

Observando os diferentes perfis de alunos que possuímos, percebemos 
que a distribuição de horas para o ensino das ferramentas digitais não condizia 
com o interesse de uma parcela do público. Sendo assim, as aulas de software 
passam para outros horários extras, estando, porém, ainda inclusas no valor do 
curso e podendo ser ofertadas separadamente mediante lotação da turma. 

 

BLOCO TOOL 

MODULO POSSÍVEIS PROFESSORES 
Nº DE 
AULAS 

HORAS 
AULA 

Illustrator 
Aprofundamento em software 

de desenho vetorial. 
09 27 

Photoshop 
Aprofundamento em software 

de tratamento de imagem. 
09 27 

TOTAL - 18 54 

 
4.BUZZ - 6 aulas 

 
Notando a necessidade do mercado e do designer de se integrar cada vez 

mais com o meio digital, adicionamos um bloco para tratar especialmente dos 
aspectos inerentes a esse meio. 

 
BLOCO BUZZ 

MODULO POSSÍVEIS PROFESSORES 
Nº DE 
AULAS 

HORAS 
AULA 

O designer e a web 
Uso da internet para 

posicionamento no mercado. 
2 6 

Social Media -
Planejamento e 

Conteúdo 

Desenvolvimento de 
linguagem, e gerenciamento de 

marcas na web. 
2 6 

Social Media - 
Design 

Parâmetros visuais e técnicos 
para projetos digitais. 

2 6 

TOTAL - 6 18 



 
 
 
5.PROF – 22 aulas 

 
Bloco que agrupa assuntos mais específicos. Os conteúdos abordados se 

direcionam a pessoas que queiram se aprofundar no estudo de alguns tópicos 
do design, tópicos esses que, contudo, já terão sido mencionados mais 
superficialmente dentro dos módulos anteriores. Visa atender os designers 
criativos  // executores // produtores. 

 

BLOCO PROF 

MODULO POSSÍVEIS PROFESSORES 
Nº DE 
AULAS 

HORAS 
AULA 

Tipografia 
História, tipologia e 
desenvolvimento. 

6 18 

Diagramação Conceitos, técnicas e aplicação.  6 18 

Identidade 
Visual 

Referências, metodologia de 
projeto e desenvolvimento. 

6 18 

Embalagem 
Materiais, classificação e 
produção de mock-up. 

4 12 

TOTAL - 22 66 

 
(PIP) Programa de Incentivo à Produção 
A produção desse bloco é mais aprofundada em relação a pasta Base, os 
projetos desenvolvidos são de uma maior complexidade e contam com o 
acompanhamento de professores profissionais que trabalham diretamente 
com cada um dos assuntos.  
 
TOTAL DO CURSO:  

• 86 a 90 aulas  
• 258 a 270 horas/aula  
• cerca de 10 meses 
• Vivência:  

Aulas 2x por semana. (3hr, com cafezinho no meio) 
+ 
TOOL (horário extra. 30 encontros) 
+ 
PAPO | FINE | REAL (atividades complementares) 



 
Ordem do módulos 

 
Os blocos organizam os módulos a partir dos seus conteúdos, porém 

não determinam a ordem que cada módulo será ofertado. A ordem definida 
abaixo exemplifica um fluxo adequado entre os conteúdos. Alterações dessa 
ordem podem acontecer a partir da disponibilidade de professores. Os 
módulos do bloco TOOL irão acontecer paralelamente, em horário extra. 
 

1.     BASE  Linguagem Visual (p) 
2.     BASE  Ferramentas Digitais Básicas (p) 
3.     BASE  História do Design (p) 
4.     BASE  Ilustração (p) 
5.     BASE  Cor (p) 
6.     BUZZ  O Designer e a web 
7.     EXEC  Apresentação 
8.     BASE  Produção Gráfica (p) 
9.     EXEC  Design Thinking 
10. BASE  Fotografia (p) 
11. PROF  Embalagem (PIP) 
12. EXEC  Viver de Design 
13. EXEC  Canvas 
14. BUZZ  Social Media – Conteúdo e Planejamento 
15. BUZZ  Social Media – Design 
16. PROF  Tipografia (PIP) 
17. EXEC  Branding  
18. PROF  Identidade Visual (PIP) 
19. EXEC  Gerenciamento de Projetos 
20. PROF  Diagramação (PIP) 
21. EXEC  Atendimento 
 
 (p) – pasta BASE 
(PIP) Programa de Incentivo à Produção 

Pasta BASE + PIP = Produção Prevista. 
  
PARA IR ALÉM >>> 
 

Sabemos que a sala de aula é apenas o início de um bom profissional, 
então precisamos oferecer mais aos nossos alunos. Para isso, outros projetos 
estarão disponíveis paralelamente ao curso, são eles: 

 



PAPO 
 
Palestras, seminários e grupos de discussão que procuram trazer sempre 

os melhores profissionais para inspirar e ir mais a fundo nos assuntos que 
contribuirão para o desenvolvimento de um bom designer.  
* Aberto ao público. Prioridade de vagas aos alunos e ex-alunos da escola.  
 
FINE 
 

Oficinas e pequenos cursos extras que trazem técnicas que se 
comunicam com o design, para enriquecer as referências e habilidades do 
aluno. 
* Aberto ao público. Atividades à parte que não estão inclusas no valor do 
curso. 
 

FINE 

POSSÍVEIS CURSOS PROFESSORES 

Caligrafia Bianca Benedicto 

Encadernação - 

Impressão Tipográfica - 

Graffiti Narcélio Grud 

Processign Lucas Cabral 

 
REAL 
 

Para garantir a inserção de nossos melhores alunos no mercado de 
trabalho, ofertaremos cinco vagas de estágio supervisionado por semestre em 
empresa afiliada da ABEDESIGN*, mediante seleção prévia.  

*O estágio pode ser voluntario ou remunerado e a duração fica a 
critério da empresa. (estudar possibilidades e limites legais) 

*(mediante aprovação da ABEDESIGN) 
 

 


