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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº 78 de 05/01/2009

Etec Carapicuíba

Código: 144 Município: Caraicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual

Componente Curricular: Projeto Tridimensional

Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,5

Professor: Joyce Tavares

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

•. Representar projeto tridimensional através do desenho.

•. Construir mock-up por meio de técnicas de modelagem e/ou escultura.

• Utilizar adequadamente os materiais para a realização de protótipo de acordo com o
projeto tridimensional.

• Indicar as técnicas de produção em série do projeto tridimensional.- Desenhar e ilustrar

por meio de computação gráfica;
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas nos campos 
abaixo)

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1. Criar e representar o projeto 
tridimensional.

2. Concretizar tridimensionalmente o 
esboço do projeto.

3. Selecionar os materiais adequados a
construção do projeto.

4. Definir as tecnologias empregadas 
no processo de produção industrial do 
projeto.

1. Representar projeto tridimensional através 
do desenho.

2. Construir mock-up por meio de técnicas de
modelagem e/ou escultura.

3. Utilizar adequadamente os materiais para 
a realização de protótipo de acordo com o 
projeto tridimensional.

4. Indicar as técnicas de produção em série 
do projeto tridimensional.

1. Construção do projeto tridimensional-
usar recursos bidimensionais.

2. Técnicas de construção de mock-up:
-modelagem e escultura.

3. Materiais para execução de 
protótipos:
-papelão, laminado, madeira balsa,
massa de modelar, arame, gesso, 
materiais recicláveis, outros.

4. Princípios do processo de produção 
Industrial.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

1. Representar projeto tridimensional 
através do desenho.

2. Construir mock-up por meio de 
técnicas de modelagem e/ou escultura.

3. Utilizar adequadamente os materiais
para a realização de protótipo de 
acordo com o projeto tridimensional.

4. Indicar as técnicas de produção em 
série do projeto tridimensional.

1. Construção do projeto tridimensional-
usar recursos bidimensionais.

2. Técnicas de construção de mock-up:
-modelagem e escultura.

Desenvolvimento de embalagem de ovo.
Conceito/Confecção 2d/ mock-up físico 06 / 02 a 24 / 02

3. Utilizar adequadamente os materiais
para a realização de protótipo de 
acordo com o projeto tridimensional.

4. Indicar as técnicas de produção em 
série do projeto tridimensional.

3. Materiais para execução de protótipos:
-papelão, laminado, madeira balsa,
massa de modelar, arame, gesso, 
materiais recicláveis, outros.

4. Princípios do processo de produção 
Industrial.

Desenvolvimento de embalagem de ovo parte
II

Planificação da peça gráfica/ aplicação de
layout/ apresentação do produto

06 / 03 a 20 / 03

1. Representar projeto 
tridimensional através do 
desenho.

2. Construir mock-up por 
meio de técnicas de 
modelagem e/ou escultura.

2. Técnicas de construção de 
mock-up:
-modelagem e escultura. Introdução ao 3D Maya

27 / 03 a 07 / 04
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1. Representar projeto 
tridimensional através do 
desenho.

2. Construir mock-up por 
meio de técnicas de 
modelagem e/ou escultura.

2. Técnicas de construção de 
mock-up:
-modelagem e escultura.

Desenvolvimento de ambientes 3D
Software 3D: Primitivas/ extrusão/ revolução/ 
deformação

10 / 04 a 28 / 04

1. Representar projeto tridimensional 
através do desenho.

2. Construir mock-up por meio de 
técnicas de modelagem e/ou escultura.

3. Utilizar adequadamente os materiais
para a realização de protótipo de 
acordo com o projeto tridimensional.

4. Indicar as técnicas de produção em 
série do projeto tridimensional.

1. Construção do projeto 
tridimensional-usar recursos 
bidimensionais.

2. Técnicas de construção de 
mock-up:
-modelagem e escultura.

3. Materiais para execução de 
protótipos:
-papelão, laminado, madeira 
balsa,
massa de modelar, arame, 
gesso, materiais recicláveis, 
outros.

4. Princípios do processo de
produção Industrial.

Desenvolvimento de Embalagem completa
Usar software 3D/ Layout Técnico

02 / 05 a 19 / 05

Trabalho de conclusão de Curso 22 / 05 a 30 / 06
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1.  Analisar o conteúdo 
tridimensional adequado ao 
projeto de comunicação visual.

2. Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando
elementos bidimensionais e 
tridimensionais.

3. Utilizar da conceituação e 
componentes da comunicação 
visual para a interpretação de 
informações para melhor 
atender as necessidades dos 
clientes.

Adequar o projeto a cada cliente.

Avaliação dos projetos visando a 
observação dos conceitos aplicados de
forma plausível.

Apresentação e argumentação sobre o
desenvolvimento do produto

Criatividade;

Domínio de técnicas;

Execução de projeto;

Funcionalidade;

Dominar as técnicas de representação 
bidimensionais e tridimensionais;

Assiduidade;

- Fluxo contínuo de produção;

- Aplicação coerente dos conceitos de 
tridimensionalidade;

- Entrega dos exercícios;

- Uso adequado da ferramenta;

- Cumprimento dos prazos;

-Execução de projeto de forma prática, 
não apenas conceitual, 
apresentando de forma 
coesa e coerente as 
alternativas de projetos 
para clientes.

-Inovação no projeto

1
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

 Organização das 
palestras com ex-
alunos, recepção aos 
alunos   

Março   
 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas   

Abril

  
 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas

 Preparar material de 
apoio (vídeo aulas) 
para amparar as 
dúvidas que surgirem 
fora da escola.  

Maio  

 
 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas

 Preparar material de 
apoio (vídeo aulas) 
para amparar as 
dúvidas que surgirem 
fora da escola.  

Junho
 

 
 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas  Reunião de curso

Julho
 

    

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Livros:
CAVALCANTI, Pedro, CHAGAS, Carmo. História da Embalagem no Brasil, São Paulo, 
ABRE,2006.
ELLICOT, Candance, RONCARELLI Sarah. Design de Embalagem - 100 Fundamentos de 
Projeto
e Aplicação, São Paulo, Ed. Blucher, 2011
GURGEL, Floriano do Amaral. Administração da embalagem. São Paulo, 2 ed. Thomson,
HERRIOT, Luke Templates para Design Gráfico e Design de Embalagens. São Paulo, 2011.
PEREIRA, Jose Luís, Planejamento de embalagens de papel. 2ab.
MESTRINER, Fábio, Design de embalagem-curso básico, São Paulo, Ed. Makron, 2002.
MESTRINER, Fábio, Design de embalagem-curso avançado, São Paulo, Ed. Makron, 2005.
NEGRÃO, Celso, Design de embalagem do marketing a produção, São Paulo, Novatec, 2008.
INSTITUTO DE EMBALAGENS, Embalagens- Design, materiais, processos e máquinas. São 
Paulo,
2011.
CALVER, Giles, O que é design de embalagens? São Paulo, Bookman Companhia Ed, 2009.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

Trabalho de Conclusão de Curso 

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
- Refazer os exercícios propostos em sala;

- Ler os materiais de apoio indicados;

IX – Identificação:

Nome do professor: Joyce Tavares

Assinatura:                                                                                        Data:
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Administração Central
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X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec N.º 746, de 10-9-2015

Etec  de Carapicuiba

Código: 144 Município: Carapicuiba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional da Comunicação Social

Módulo: 3º C. H. Semanal: 2,5

Professor(es): Gino M. Calderolli e Larissa de Camargo Gontscharow 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

 Manter-se atualizado sobre o desenvolvimento tecnológico da área. 
 Interpretar e aplicar código de ética e defesa do consumidor. 
 Definir padrões de apresentação em entrevista e relacionamento 

interpessoal. 
 Interpretar e aplicar princípios e práticas da área de publicidade. 
 Liderar equipes de trabalho e desenvolver trabalhos em grupo; 
 Demonstrar conhecimento das leis de incentivo à cultura e legislação da área

de comunicação visual. 
 Dialogar com diferentes públicos. 
 Desenvolver poder de persuasão. 
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 Flexibilidade no equacionamento de problemas. 
 Ética profissional. 
 Manter-se atualizado profissionalmente. 
 Interagir com instituições e profissionais da área. 
 Ser cordial em suas relações interpessoais. 
 Perceber as necessidades do cliente. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Interpretar  legislação,  orientações,
normas  e  referenciais  específicas  da
comunicação visual. 

 Interpretar e aplicar código de ética.
 
Definir  padrões  de  apresentação  em
entrevista  e  relacionamento
interpessoal. 

 Atualizar-se e desenvolver habilidades
para  desempenho  pessoal  e
organizacional. 

 Estabelecer  relações  de  respeito
mútuo  entre  produtor  /  consumidor,
empregador  /  empregado,  parceiro  /
concorrente. 

 Reconhecer  e  prever  situações  de
risco ou desrespeito à saúde pessoal,
social  e  ambiental  e  indicar
procedimentos  que  possam  evitá-las.
Identificar  os  fundamentos,  os
objetivos, e a estrutura da organização.

1.

2.

3.

4.

5.

Utilizar códigos, normas e documentação da
área de comunicação visual. 
Aplicar  a  legislação  e  os  códigos  de  ética
profissional  nas  relações  pessoais  e
profissionais. 
Participar  e/ou  coordenar  equipes  de
trabalho. 
Cumprir criticamente as regras, regulamentos
e procedimentos organizacionais. 
Organizar  procedimentos  específicos  para
implementar  o  planejamento  do  projeto  de
comunicação visual. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Código de Defesa do Consumidor 
Legislação  sobre  a  área:  CONAR
Código  de  Ética  Profissional:  regras  e
regulamentos organizacionais 
 Direitos  Autorais  e  Propriedade
Intelectual 
Leis de  Software  e uso de informações
da internet 
 Princípios  da  legislação  brasileira
aplicada a Cultura 
 Visão  Global  das  áreas  funcionais:
mercadológica,  financeira,  produção  e
de recursos humanos 
Posturas  Profissionais  da  Área:
posturas,  apresentação  pessoal,
portfolio e formas de expressão 
 Conceitos  de  trabalho  em  equipe,
cooperação e autonomia pessoal.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

---------------------- -------------------------
Apresentação das Competências, Habilidades
e Bases Tecnológicas. 06/02

3, 4 8, 9

Aula expositiva e dialogada sobre ética, moral
e cidadania. Texto e vídeo (O que é ética? – 
Mario Sérgio Cortella em entrevista ao 
programa do Jô) para reflexão. Atividades 
reflexivas sobre o uso dos conceitos no 
mercado de trabalho.

13/02 a 20/02

2
1

Aula expositiva e dialogada sobre o código de
defesa do consumidor. Atividade reflexiva 
analítica com base em reclamações de 
consumidores.

06/03 a 13/03

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 8, 9

Apresentação  de  trabalho  sobre  código  de
defesa  do  consumidor.  (Criação  da
publicidade de produtos que desrespeitem o
CDC). Círculos de debate ao final realização
de atividade reflexiva escrita.

20/03 a 27/03

1, 2, 5 2, 3

Aula expositiva e dialogada sobre o CONAR. 
Atividade  reflexiva  analítica  a  partir  de
decisões  do  CONAR  e  vídeos  de
publicidades.

03/04 a 10/04
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2, 4 4, 5

Aula expositiva e dialogada sobre direito de 
imagem e propriedade intelectual.
Reflexão sobre o conceito de propriedade 
intelectual e direito de imagem. Aula 
expositiva e dialogada sobre leis de software 
e o uso das informações da internet.

17/04 a 24/04

2, 4 4, 5

Exibição  do  filme  –  olhos  grandes  (Tim
Burton). Debate acerca do filme com base nos
conceitos  de  direito  autoral,  propriedade
intelectual e as novas leis de softwares e uso
de  informações  da  internet.  Círculos  de
Debates.

08/05 a 15/05

1, 2 6, 7

Aula  expositiva  e  dialogada  sobre  os
princípios  da legislação brasileira  aplicada à
cultura. Análise do plano nacional de cultura
(2010) – atividade reflexiva crítica sobre seu
efetivo exercício.

22/05 a 29/05

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Realização  de  dinâmica  usando  como base
os  conceitos  básicos  de  ética  e  cidadania
para resolução de problemas.
Atividade  auto  avaliativa  da  disciplina  e  do
conteúdo apreendido.

08/06 a 15/06

--- --- Aula liberada para o desenvolvimento do TCC
A partir 22/06
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1.Interpretar  legislação,
orientações,  normas  e
referenciais  específicas  da
comunicação visual. 
 Interpretar  e aplicar  código
de ética. 

2.Definir  padrões  de
apresentação  em  entrevista
e  relacionamento
interpessoal. 

3.Atualizar-se e desenvolver
habilidades  para
desempenho  pessoal  e
organizacional. .

4.Estabelecer  relações  de
respeito  mútuo  entre
produtor  /  consumidor,
empregador  /  empregado,
parceiro / concorrente.
 

5.Reconhecer  e  prever

Discussões em equipe
Assiduidade
Observação direta
Estudo de caso
Trabalhos em grupo
Dissertações reflexivas
Atividades analíticas 
Autoavaliação
Atividades reflexivas

Assiduidade
Embasamento conceitual
Apropriação do tema
Coerência
Interesse
Assimilação do conteúdo
Cooperação
Execução das atividades
 Participação efetiva

Demonstração  clara,  objetiva  e
segura  que  evidencie  a  aplicação
da legislação e os códigos de ética
profissional.

Domínio dos conceitos e aplicação
prática  na  vida  pessoal  e
profissional. 

Demonstração  de  criatividade;
domínio de conceitos. 

Utilização  adequada  dos
conteúdos. 

Incorporação  de  práticas  no  seu
cotidiano.

Apresentação de forma coerente a
interpretação  das  teorias  e
demonstrar  de  forma  clara  a
importância  da  ética  nas  relações
empregador/ empregado.

1
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situações  de  risco  ou
desrespeito à saúde pessoal,
social  e  ambiental  e  indicar
procedimentos  que  possam
evitá-las. 

6.Identificar os fundamentos,
os objetivos, e a estrutura da
organização

V – Plano de atividades docentes*
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Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro X X

Março X X

Abril X X X

Maio X X

Junho X X

Julho X X

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Vídeos: “OLHOS GRANDES” – Tim Burton; “O que é Ética? – Mário Sérgio Cortella”.

Código  de  Ética  Profissional,  Regulamentos  organizacionais,  Consolidação  das  Leis
Trabalhistas;  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Código  do  Conselho  Nacional  de  Auto-
Regulamentação Publicitária

Guilherm, Dirce. O que é ética em pesquisa? Brasiliense, 2008;

Gallo, Silvio. Ética e cidadania – caminhos da filosofia. Ed. Papirus, 2002;

BARDUCHI, A. L. J. Desenvolvimento Pessoal e Profissional.Pearson, 2009;
 
VALLS, L. M. O que é Ética. Brasiliense, 1989.

Internet – Slides: 
http://www.idec.org.br/
http://www.direitonet.com.br
http://www.aspi.org.br
http://www.ebah.com.br/

Uso de slides com projetor de multimídia.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação processual, imediata e contínua, incluindo competências, habilidades e atitudes, 
ocorrerá no decorrer de todo o módulo e será realizada por meio de instrumentos diversificados 
(prova escrita, resolução de exercícios e pesquisas), após revisão do conteúdo que gerou 
dúvida. 

IX – Identificação:

Nome do professor: Gino M. Calderolli

Assinatura:__________________________________________Data:__________________

Nome do professor: Larissa de Camargo Gontscharow

Assinatura:__________________________________________Data:__________________
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X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec N.º 746, de 10-9-2015

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba

Código: 0144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de TÉCNICA EM COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

Componente Curricular: Marketing e Criação Publicitária II

Módulo: 3º módulo C. H. Semanal: 5,0 H.A.

Professor: Gino Machado Calderolli

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
ATRIBUIÇÕES: 

 Identificar tendências na comunicação visual. 

 Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico. 

 Executar layout. 

 Realizar diagramação para mídias impressas. 

 Captar imagem fotográfica. 

 Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do projeto. 

 Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção gráfica disponível no mercado. 

 Selecionar processos de produção gráfica.   
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ÁREA DE ATIVIDADES:  

A - CRIAR PROJETO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Avaliar idéias ou conceitos propostos. 

 Configurar idéias em diferentes suportes. 

 Definir suportes e materiais a serem utilizados.  

B - PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Definir metodologia de desenvolvimento do projeto.  

C - ELABORAR PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  

 Identificar público do produto ou do projeto. 

 Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. 

 Identificar o problema. 

 Elaborar proposta orçamentária.  

D - REALIZAR PESQUISAS 

 Experimentar idéias. 

 Experimentar materiais na criação de comunicação visual 

 Realizar testes e ensaios nos materiais para a comunicação visual. 

 Pesquisar literatura específicas da área. 

 Realizar pesquisas de mercado. 

 Pesquisar padrões de reprodutibilidade.  

E - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

 Ser cordial em suas relações interpessoais. 

 Interagir com outras linguagens visuais. 

 Manter-se atualizado profissionalmente. 

 Perceber as necessidades do cliente. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:          Teoria e Formas da Comunicação  
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Nº
Habilidades
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Nº Competências Nº Bases Tecnológicas
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1. Utilizar técnicas que estimulem o potencial 

criativo para o desenvolvimento do projeto.

2. Pesquisar as oportunidades de aplicação de 

merchandising

3. Selecionar alternativas que possibilitem a 

criação do projeto de promoção de vendas.

4. Aplicar os materiais de ponto de venda de   

acordo com a implantação do projeto de 

merchandising.

1. Técnicas  de  criação  publicitária:

brainstorming, grupo de discussão

 e pesquisa de observação

2. Merchandising: princípios e aplicações

3. Promoção de vendas: conceitos, tipos

e públicos

4. Tipos e características de material de

ponto  de  venda:  displays,  faixas  de

gondola, móbiles entre outros.
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1. Desenvolver  técnicas  de  criação

publicitária  que  orientem  o

desenvolvimento de campanhas.

2. Detectar  as  ferramentas

adequadas  ao  uso  do

merchandising  no  projeto  de

comunicação visual.

3. Desenvolver  projeto  de

comunicação  visual  adequado  às

necessidades  do  mercado  para

promoção de vendas

4. Acompanhar  as  inovações  do

mercado  de  design  e  suas

projeções  futuras  para  a

implantação  do  projeto  de

merchandising.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

---------------------------------------- --------------------------------------------

Aula Inaugural / Apresentação do Professor ,  
disciplina / Procedimentos administrativos da 
ETEC / Exposição das Bases Tecnológicas, 
competências e habilidades da disciplina 
Revisão rápida de conceitos do MCPI / 
Planejamento na Publicidade / Propaganda
 

01/02 a 10/02

1,2 1, 2

Aula Expositiva com uso de data show – 
Orientações para elaboração de briefing
Divisão dos alunos em Grupos.
Aula Prática: escolha de uma empresa à critério 
dos alunos / Elaboração de estudo de acordo com 
os parâmetros passados pelo professor

13/02 a 24/02 
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1,2,3
1, 2, 3

Aula Prática: Criação do Briefing / preenchimento 
e elaboração.
Análise do briefing a ser desenvolvido 
Aula Expositiva: conceitos de brainstorming / 
orientações para a prática da técnica ( passo a 
passo ) coordenada pelo professor
Aplicação da técnica de brainstorming em 4 
etapas

01/03 a 10/03

1,2,3,4 2,3,4

Aula Expositiva – orientação quanto aos conceitos 
de comunicação integrada.
Aula Prática: Desenvolvimento do projeto 
solicitado no briefing a partir da técnica de 
brainstorming / Utilização de aplicativos 
informatizados 

13/03 a 24/03

2,3,4 2,3,4
Aula Prática: Apresentação dos briefings recebidos
/ Apresentação dos projetos desenvolvidos e 
defesa do processo criativo.

27/03 a 07/04

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

2, 3, 4
2,3,4

Aula Expositiva com uso de data show e vídeos
Conceito de Merchandising, aplicações e 
exemplos práticos.
Conceitos de pesquisa de observação / 
orientações para a prática da técnica (passo a 
passo) coordenada pelo professor
Escolha de um produto / elaboração de briefing /  
prática de merchandising
Pesquisa de observação via web

10/04 a 20/04

2,3,4 2,3,4

Aula Prática: Apresentação dos briefings recebidos
/ Apresentação dos projetos desenvolvidos e 
defesa do processo criativo.
Simulação apresentação projeto para o cliente.
Simulação área de criação da agência

24/04 a 05/05

3,4 3,4

Aula Expositiva – Visual Merchandising
Extensão do Merchandising / Conceitos / 
Aplicações
Aula Prática de acordo com roteiro orientado pelo 
professor – Evolução do conceito de visual 
merchandising de um ponto de vendas
Aula Prática – Apresentação dos estudos 
realizados

08/05 a 19/05

3,4 3,4

Aula Expositiva - Promoção de vendas:
conceitos, tipos e públicos
Aula Prática – Análise de uma promoção de 
vendas / em vigor segundo roteiro fornecido 
pelo professor

22/05 a 02/06
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3,4 3,4

Aula Expositiva com uso de data show
– conceitos / aplicações
Aula Prática – pesquisa na web de tipos de 
materiais e desenvolvimento de layout

05/06 a 09/06

Aula liberada para o 
desenvolvimento do TCC
A partir dessa data.

Aula liberada para o 
desenvolvimento do TCC 

Aula liberada para o desenvolvimento do TCC 
Obs: Nas aulas anteriores será destinado horário para 
esclarecimento de dúvidas e suporte pertinentes ao TCC

12/06

IV – Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

 
Desenvolver técnicas de criação

publicitária que orientem o
desenvolvimento de uma

campanha.

Detectar as ferramentas adequadas
ao uso do merchandising no projeto

de comunicação visual.

 Observação direta

 Presença nas aulas

 Participação em sala de aula e

nos trabalhos coletivos

 Entrega  das  atividades

 Observação

 Criticidade

 Percepção do meio / veículos 

de comunicação

 Interpretação

 Domínio sobre o conteúdo dos
módulos  1  e  2  e  sua
aplicabilidade no TCC

 Evolução  do  aprendizado  no

decorrer do curso

 Aplicabilidade dos conceitos

1
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Desenvolver projeto de
comunicação visual adequado às
necessidades do mercado para

promoção de vendas

Acompanhar as inovações do
mercado de design e suas
projeções futuras para a

implantação do projeto de
merchandising

propostas nos prazos

 Sinergia com o grupo

 Desempenho em sala de aula

 Aplicação prática do conteúdo 

apresentado

 Atitude pró-ativa

 Decodificação da linguagem

 Qualidade e pontualidade dos

trabalhos entregues

 Participação

 Assiduidade

V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas

Projetos e Ações
voltados à
redução da

Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro
X  X X

Março
X X X X X

Abril
 

X X
 

X  X
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Maio
 

X X
 

X  X

Junho
 

X X
 

X  X

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês.

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

PENA, Felipe. 1000 perguntas sobre teoria da comunicação. – Rio de Janeiro: LTC, 2012
BERTOMEU, João Vicente Cegato, Criação Visual e Multimídia – São Paulo: Cengage Learning, 2010
MARTINS, Zeca, Propaganda é isso aí. Saraiva editora, 2010 
PINHEIRO, R. M. et al, Comportamento do Consumidor. FGV Editora, 2004. Claudio, Produção Gráfica 
Ed. Pancrow, 2009
BLESSA, Regina. Merchandising no Ponto de Venda 4ª Edição – Editora Atlas, 2006 
MALHOTRA, Narest. Design de Loja e Merchandising Visual - Criando Um Ambiente Que Convida A 
Comprar Editora Saraiva, 2013

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

As  atividades  propostas  utilizam  o  aprendizado  desenvolvido  em  outras  disciplinas  com  aplicativos
informativos e ilustração. 

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

No decorrer das aulas de acordo com a necessidade do aluno.
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IX – Identificação:

Nome do professor: Gino Machado Calderolli

Assinatura:                                                                                        Data:

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento

Será realizado de acordo com a necessidade do professor.
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Plano de Curso  nº 59  aprovado pela portaria  Cetec N.º 746,  de 10-9-2015

Etec de Carapicuíba

Código: 0144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual.

Componente Curricular: influência dos movimentos artísticos na Comunicação
visual brasileira

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5

Professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à
habilitação  profissional,  que  justificam  o  desenvolvimento  das
competências previstas nesse componente curricular.

- Identificar elementos da história da arte brasileira presentes no design.

- Reconstruir o pensamento identitário cultural brasileiro presentes na 

comunicação visual, levando em consideração: cultura, design e sociedade.

- Analisar como nos relacionamos com a cultura nacional e a partir dessa 

análise desenvolver e executar projetos em design gráfico.

- Identificar o design brasileiro disperso entre escolas germânicas.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: influência dos movimentos artísticos na Comunicação visual brasileira                Módulo: III

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1

2

3

4

Analisar o contexto artístico 
histórico do Brasil. 

Analisar a formação cultural 
brasileira em seus aspectos 
artísticos. 

Selecionar elementos e 
características da História da Arte 
Brasileira que são utilizados em 
projeto de comunicação visual. 

Analisar  criticamente  a  produção
artística brasileira.

1

2

3

4

Identificar as características artísticas 
brasileiras em seu contexto histórico. 

Identificar os conceitos artísticos 
presentes na formação cultural 
brasileira 

Indicar elementos e características 
plásticas da produção artística brasileira
para a elaboração do projeto. 

Detectar referências existentes na arte 
e na cultura que possam contribuir de 
forma criativa para o projeto.

1

2

3

Linguagens artísticas (desenho, 
pintura, escultura, modelagem, 
arquitetura, as artes aplicadas ao 
uso cotidiano e artes gráficas) no 
contexto brasileiro. 

Conceito de Cultura e Identidade 
Nacional 

Artistas brasileiros 
a) Pré-história brasileira, arte 
indígena e cultura e etnia africana 
no Brasil. 

b) Visão estrangeira sobre o Brasil 

c) Barroco Brasileiro 

d) Missão artística francesa 

e) O Século IXX no Brasil: 
Realismo e Academicismo. 
f) Imagem Gráfica Brasileira: 
cartazes, charges, jornais e 
revistas. 
g) Arte Moderna Brasileira 
h) Arte Contemporânea do Brasil

28
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês
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2. Identificar as 
características artísticas 
brasileiras em seu 
contexto 
Histórico. 

1. Linguagens artísticas 
(desenho, pintura, 
escultura, modelagem, 
arquitetura, as artes 
aplicadas ao uso cotidiano 
e artes gráficas) no 
contexto brasileiro.  

2. Conceito de Cultura e 
Identidade Nacional 

Bloco 1 - Aula introdutória - Aula teórica
Recepção das Turmas. Apresentação da 
disciplina e do método de trabalho. 

Introdução a análise da Identidade 
cultural brasileira:
      Conceito de cultura e design.
      Há resquícios de design na cultura 
brasileira?
      Existe uma cultura brasileira?

Palavras relacionadas a cultura 
brasileira:
Carnaval/ futebol/ verão
- Utilização de trechos de vídeos do 
youtube para compor a aula e sintetizar 
o conteúdo.
- Utilização do vídeo “O que é cultura”, 
produzido pela TV Cultura.
Carnaval: faz parte da nossa cultura?
Elementos do design presentes no 
carnaval brasileiro. O carnaval nas 
várias regiões brasileiras.

Marchinhas de carnaval, Samba enredo, 
músicas do frevo: expressão da nossa 
cultura?

07/02 
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1. Identificar as 
características artísticas 
brasileiras em seu 
contexto histórico.

 2. Identificar os 
conceitos artísticos 
presentes na formação 
cultural brasileira. 

3. Indicar elementos e 
características plásticas 
da produção artística 
brasileira para a 
elaboração do projeto. 

3) Artistas brasileiros 
a) Pré-história brasileira, 
arte indígena e cultura e 
etnia africana no Brasil. 

b) Visão estrangeira sobre 
o Brasil 

c) Barroco Brasileiro 

d) Missão artística francesa 

Bloco 2 – Por uma identidade visual brasileira
Existe realmente uma identidade visual 
brasileira?
Onde essa identidade se perdeu.
Visão estrangeira do carnaval brasileiro.

Exercício 1 – Cartazes (All type)
Criar um cartaz all type com letra de 
música ou poema relacionados ao 
carnaval brasileiro.
- A Serra da Capivara
Porque a pré-história brasileira não é 
conhecida e reconhecida pelos 
brasileiros.
- Miscigenação brasileira
- Arte indígena
Quem são os índios brasileiros (cultura)
A arte indígena brasileira.
- Os negros brasileiros
A arte nos quilombos.
- O Barroco no Brasil
Arquitetura
Artes Visuais
O papel da Igreja católica
Artistas: Antônio Francisco Lisboa 
(Aleijadinho) e Mestre Ataíde.
Igrejas Barrocas brasileiras

Discussão: Leitura do Artigo da 
Revista ABC Design: Do Rio antigo ao 
Design contemporâneo.
(por Flávia Mendonça) 

14/02 a 21/02
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3. Indicar elementos e 
características plásticas 
da produção artística 
brasileira para a 
elaboração do projeto. 

4. Detectar referências 
existentes na arte e na 
cultura que possam 
contribuir de forma 
criativa para o projeto.

d) Missão artística francesa 

e) O Século IXX no Brasil: 

Realismo e Academicismo. 

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas.
 
h) Arte Contemporânea do 
Brasil

Bloco 3 – A circulação de imagens no Brasil
O início de registro de marca no Brasil.
Rótulos para produtos, cartazes, 
charges, jornais.

Design Editorial no Brasil
Revistas: A Maça/ Senhor/ Realidade

Exercício 2
Capa e miolo – Manualmente devem ser 
desenvolvidas inspiradas nessas 3 
revistas brasileiras. Os conceitos 
utilizados devem ser explicados ao 
professor e aos colegas.

- O método de ensino de artes e design 
no Brasil
 (Realismo e Academicismo).

Discussão: Leitura do Artigo da 
Revista ABC Design: Quebrando as 
próprias fronteiras, o design brasileiro no
estrangeiro (Entrevistado Rafael 
Cardoso).

07/03 a 14/03
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2. Identificar os 
conceitos artísticos 
presentes na formação 
cultural brasileira. 

4. Detectar referências 
existentes na arte e na 
cultura que possam 
contribuir de forma 
criativa para o projeto.

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 4 – Capas de livros no Brasil

Capas de livros – o meio editorial 
brasileiro, o surgimento das capas 
ilustradas.
Primeiros capistas e primeiras editoras.

A semana de arte moderna e o 
design
- Vídeo:
“Semana de Arte Moderna” – 
Documentário da TV Cultura.
 
A primeira escola de design 
brasileira ESDI
Surgimento, influências (alemãs), 
professores.

Exercício 3
A literatura brasileira carrega grandes e 
significativos autores, o exercício aqui é 
recriar capas como: 
A moreninha, Dom Casmurro, Luciola, 
Iracema, Memórias póstumas de Brás 
Cubas, Macunaíma, Vidas secas, O 
cortiço, O guarani, Memórias de um 
sargento de milícias, Auto da barca do 
inferno etc.

 21/03 a 28/03
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4. Detectar referências 
existentes na arte e na 
cultura que possam 
contribuir de forma 
criativa para o projeto.

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 5 – Capas de discos no Brasil
Toca-discos e vitrolas, LP e vinil.
Fitas k7, CD, MP3, Spotify.

Embalagens de discos no Brasil.
A música brasileira e o planejamento das capas.

Análise de discos dos anos 60,70, 80 e 90

Exercício 4
Pesquisa de capas de discos significativas para a 
história da arte e do design no Brasil.
Escolha dentre essas capas uma como referência 
para uma criação inédita.

Discussão: Leitura do Artigo da 
Revista ABC Design: Rogério Duarte, o
caos em paz.
(por Ericson Straub)

04/04 a 11/04

4. Detectar referências 
existentes na arte e na 
cultura que possam 
contribuir de forma 
criativa para o projeto

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 6 – O designer gráfico brasileiro
O que é ser designer no brasil hoje.
O artista e o designer (paralelos que se atraem).

Elementos da cultura da periferia brasileira
Discussão: Leitura do Artigo da 
Revista ABC Design: A periferia é pop 
(por Flávia Mendonça)

Série: O designer gráfico brasileiro
Capítulo 2 e 3.

18/04 a 25/04
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4. Detectar referências 
existentes na arte e na 
cultura que possam 
contribuir de forma 
criativa para o projeto

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 7 – Sintetização da Identidade Brasileira 
Designers, artistas, arquitetos brasileiros 
importantes na construção de uma identidade 
cultural brasileira:
Alexandre Wollner
Chico Home de Melo
Rogério Duarte
Aloísio Magalhães entre outros.

Cartazes:
Tipografia, fotografia, ilustração.

02/05 a 09/05

3. Indicar elementos e 
características plásticas 
da 
produção artística 
brasileira para a 
elaboração do 
projeto. 

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 8 – Produção do projeto de Conclusão 
de curso
Nessa aula o professor ajuda os alunos dentro de 
sua disciplina em suas dificuldades de 
desenvolvimento de TCC.

16/05 a 23/05

3. Indicar elementos e 
características plásticas 
da 
produção artística 
brasileira para a 
elaboração do 
projeto. 

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 9 – Semana de apresentação de TCC
Nessa semana os alunos finalizarão seus 
trabalhos de conclusão de curso, bem como serão 
submetidos a bancas de avaliação dos respectivos
trabalhos.

30/05 a 06/06
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3. Indicar elementos e 
características plásticas 
da 
produção artística 
brasileira para a 
elaboração do 
projeto. 

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 10 – Retomada de conteúdo para alunos 
faltantes e sem nota suficiente para o término 
do curso.

O professor retoma os trabalhos com alunos com 
desenvolvimento baixo ou insuficiente.

13/06 a 20/06

3. Indicar elementos e 
características plásticas 
da 
produção artística 
brasileira para a 
elaboração do 
projeto. 

f) Imagem Gráfica 
Brasileira: cartazes, 
charges, jornais e revistas. 

g) Arte Moderna Brasileira 

Bloco 11 – Feiras de TCC
Apresentação dos projetos para a comunidade.

27/06 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e
Procedimentos de

Avaliação1
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Saber relacionar a confecção
prática com as referências 
teórica das artes, associando
as abordagens históricas 
com a produção do design 
no Brasil hoje

- Frequência
- Debates
- Confecção de trabalho 
prático que contemple o 
tema.
- Apresentação teórica sobre
o tema escolhido para o 

- Pontualidade na entrega dos
trabalhos
- Clareza e envolvimento com o
tema do trabalho
-  Estética  e  criatividade  na
construção do trabalho prático.
- Embasamento conceitual

- Participação nos debates com
argumentação coerente.
- Habilidade estética e 
empenho na confecção de 
trabalhos práticos.

1
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trabalho prático.

V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas

Projetos e
Ações

voltados à
redução da

Evasão
Escolar

Atendimento a alunos
por meio de ações

e/ou projetos voltados
à superação de
defasagens de

aprendizado ou em
processo de

Progressão Parcial

Preparo e
correção de
avaliações

Preparo de
material
didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou

previstas em
Calendário

Escolar

Fevereiro

Mapa de 
Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação de 
atividades extraclasse 

Preparação de 
atividades;

Produção de 
material para auxílio
nas atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

Março  

Replanejamento de trabalhos 
junto aos alunos com 
defasagem de aprendizagem 
e/ou excesso de faltas

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida.

 
 Reunião de Curso, 
Reunião de professores

Abril

Identificação e 
acompanhamento 
de alunos com 
déficit de 
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Conselho Intermediário
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Maio
Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

 Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Reunião de Curso

Junho

 
Orientação aos 
alunos com 
excesso de faltas 
e/ou déficits de 
aprendizagem.

Acompanhamento, junto com a 
coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos
de TCC

 
Plantões de TCC e 
Interdisciplinares
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Livros:
CARDOSO, Rafael. O design brasileiro antes do design. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC- Livros técnicos e 
Científicos Editora.
MELO, Chico Homem. O design gráfico brasileiro anos 60. São Paulo: Cosa Naify, 
2008.
BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blücher, 2011.

Artigos:
Revista ABC Design: Quebrando as próprias fronteiras, o design brasileiro no 
estrangeiro (Entrevistado Rafael Cardoso).
Revista ABC Design: Do Rio antigo ao Design contemporâneo, (por Flávia 
Mendonça).
Revista ABC Design: Rogério Duarte, o caos em paz, (por Ericson Straub).
Revista ABC Design: A periferia é pop, (por Flávia Mendonça).

Série:
O designer gráfico brasileiro.

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=pSyE82yRaKU&t=2387s
https://www.youtube.com/watch?v=-tVSuVqxlFE

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 Aos  alunos  que  se  ausentarem  em  dias  de  avaliação  serão  ofertadas  novas
oportunidades de apresentação de trabalho. A análise do rendimento do aluno será
realizada  à  luz  de  suas  condições  pedagógicas,  considerando  as  habilidades
diagnosticadas.

Executar novamente os trabalhos dos Blocos 4 e 5.

IX – Identificação:

Nome do professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos

Assinatura:                                                                                        Data:
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X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº    59            aprovado pela portaria Cetec nº 15      de    07 / 01 / 2009

Etec Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico e Digital

Módulo: 3º C. H. Semanal: 5,0

Professor: Ariadne Heloisa, Josenilson C. Oliveira

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
- Desenvolver projetos ou produtos de comunicação visual; 
- Desenvolver identidade visual: sinalização de ambientes e papelaria;
- Aplicar técnicas de computação gráfica;
- Desenvolver soluções técnicas e tecnológicas para projeto/produto de comunicação
visual;
- Criar ambientes temáticos e estéticos;
- Dialogar com diferentes públicos;
- Domínio técnico.
- Conhecimento artístico e estético;

- Desenhar e ilustrar por meio de computação gráfica;
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:  Aplicativos Informatizados em Design Gráfico e Digital                                                           Módulo: 3

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1 Identificar a tecnologia adequada para o 

tratamento gráfico.
1 Detectar características gráficas de uso nos 

diferentes softwares.
1 Conceito de multimídia na comunicação 

visual e finalização de projetos 
2 Criar recursos que possibilitem 

desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.

2 Executar projetos de forma funcional quanto à 
imagem e tecnologia.

2 Princípios de construção de sites

3 Indicar recursos para a ampliação de meios
de informação.

3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

3 Conceitos e princípios de Animações

28
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:  Aplicativos Informatizados em Design Gráfico e Digital                                                           Módulo: 3

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
3. Conceitos e princípios de 
Animações

BOAS VINDAS: Bases Tecnológicas, Habilidades 
e Competências, Propostas e Critérios de 
Avaliação da Disciplina, Apresentação do 
Professor;
Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
- Interface e Toolbar;
- Painéis: Stage (Palco), Timeline (Linha do 
Tempo), Library (Biblioteca), Properties 
(Propriedades);
Atividades: Interpolações de Forma (shape), 
Clássica (classic) e Movimento (motion);

06 / 02 a 10 / 02

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
3. Conceitos e princípios de 
Animações

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
Princípios de Interpolação (Tween): Definição e 
Aplicação da técnica de Tween no Flash versus 
Animação Tradicional 2D (Keyframes e In-between
frames); 
Portfolio: Labirinto de Creta – Os alunos criam 
uma animação auxiliando o personagem a sair do 
labirinto.
Conceito: Princípios de animação – Timing, Stretch
and Squatch, Slow In and Out;
Portfolio: Boucing Ball – Criar duas animações de
boucing com shape e classic tween; 

13 / 02 a 17 / 02
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
3. Conceitos e princípios de 
Animações

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta
- Símbolos: Conceitos de Símbolo, 
Reaproveitamento de Símbolos, Tamanho de 
Arquivo Físico, Arquivos de Autoria versus 
Arquivos de Publicação na Web;
Conceito: Animação complexa (múltiplos layers); 
Manipulação de âncoras;
Portfolio: Criar animação de um pássaro voando;
Conceito: Animação com símbolos e 
reaproveitamento.
Portfolio: Recriar a animação anterior (pássaro) 
com animação de símbolos e reaproveitamento;

20 / 02 a 24 / 02

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
3. Conceitos e princípios de 
Animações

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta
- Simbolos: Tipos de símbolos (gráfico, movieclip e
botão); 
- Máscaras e Linhas Guias
.Atividade: Explorar os símbolos em animações 
simples.
- Atividade: Criar uma animação com guia e mask;

27 / 02 a 03 / 03

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
3. Conceitos e princípios de 
Animações

Princípios de Animação
Conceito: Os 12 princípios de animação;
Conceito: Walk Cicle
Atividade: Criar um ciclo de caminhada (walk cicle)
Portfolio: Criar uma animação de ciclo que inclua 
caminhada, escalada, pulo e queda;

06 / 03 a 17 / 03
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2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
3. Conceitos e princípios de 
Animações

Animação - Planejamento e Desenvolvimento 
Conceitos e técnicas de Roteiro e Storyboard para 
o desenvolvimento de produções audiovisuais;
Multimídia: Importando e utilizando Áudio e Vídeo
no Adobe Flash;
Portfolio: Produção de animação em dupla, com 
duração de 20 a 30 segundos utilizando as 
técnicas de animação tradicional e tween do 
Adobe Flash;

20 / 03 a 07 / 04

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
2. Princípios de construção de 
sites

Interfaces Digitais e Internet
- Internet: Histórico, Evolução, Redes, Web 1.0 e 
Web 2.0;
- Interfaces Digitais: Sites, CD-Roms, 
Videogames e Aplicativos;
- Multimídia e Hipermídia: Introdução às Bases 
Conceituais;
- Projetando Interfaces Digitais: Conceitos de 
Interatividade, Usabilidade, Navegabilidade, 
Acessibilidade, Não-linearidade, Processamento e 
Síntese;
Atividade: Debate coletivo sobre interfaces e 
interatividade;

10 / 04 a 14 / 04

2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
2. Princípios de construção de 
sites

Arquitetura de Informação 
- Arquitetura: Detalhamento dos conceitos de 
Usabilidade e Arquitetura de Informação aplicada à
construção de interfaces digitais;
- Wireframe: Conceito de wireframes no 
desenvolvimento de interfaces;
- Layout: Resoluções, tipos e conceitos de criação
de layouts;
Atividade: Em duplas, escolher um site e criar 
a arquitetura e o wireframe;
Atividade: Criar, em duplas, um layout para 
emkt;

17 / 04 a 28 / 04
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
2. Princípios de construção de 
sites

Interfaces Digitais - Produção
Aplicação dos conceitos
Portfolio: Os alunos criam, individualmente, a 
arquitetura de informação, o wireframe e o layout 
de uma interface digital. O tema é de livre escolha;

01 / 05 a 26 / 05

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto.

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e 
finalização de projetos 
2. Princípios de construção de 
sites
3. Conceitos e princípios de 
Animações

TCC e RECUPERAÇÃO PARALELA
Proposta: Auxilio na produção do TCC
Proposta: Atendimento aos alunos com 
dificuldades na finalização de peças.

29 / 05 a 03/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Identificar a tecnologia adequada 
para o tratamento gráfico.

-  Participação  em  Sala  de  Aula
(Discussões);
-  Acompanhamento  de  produção  em
sala  (realização  dos  exercícios
propostos);
-  Assiduidade,  Organização,
Concentração;
- Relações interpessoais e trabalho em
equipe;
- Produção e entrega das atividades;

-  Participação  nos  debates  e
contribuições pertinentes ao tema;
-  Manuseio  correto  da  Ferramenta  e
Aplicação das Técnicas aprendidas;
- Criatividade e Perícia técnica;
- Domínio dos conceitos e técnicas de
animação;
- Produção em sala de aula;
- Execução das Etapas do Projeto de
Produções  Audiovisuais  (Animação)  
- Domínio dos conceitos e técnicas de
produção  de  interfaces  digitais  e
multimídia;

- Assiduidade;
- Fluxo contínuo de produção;
- Aplicação coerente dos conceitos de
animação;
- Entrega dos exercícios;
- Uso adequado da ferramenta;
- Cumprimento dos prazos;
- Aplicação coerente dos conceitos de 
multimídia e interfaces digitais;

2. Criar recursos que possibilitem 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.

-  Participação  em  Sala  de  Aula
(Discussões);
-  Acompanhamento  de  produção  em
sala  (realização  dos  exercícios
propostos);
-  Assiduidade,  Organização,
Concentração;
- Relações interpessoais e trabalho em
equipe;
- Produção e entrega das atividades;

-  Participação  nos  debates  e
contribuições pertinentes ao tema;
-  Manuseio  correto  da  Ferramenta  e
Aplicação das Técnicas aprendidas;
- Criatividade e Perícia técnica;
- Domínio dos conceitos e técnicas de
animação;
- Produção em sala de aula;
- Execução das Etapas do Projeto de
Produções Audiovisuais (Animação) 
- Domínio dos conceitos e técnicas de
produção  de  interfaces  digitais  e

- Assiduidade;
- Fluxo contínuo de produção;
- Aplicação coerente dos conceitos de
animação;
- Entrega dos exercícios;
- Uso adequado da ferramenta;
- Cumprimento dos prazos;
- Aplicação coerente dos conceitos de
multimídia e interfaces digitais;

1
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multimídia;
3. Indicar recursos para a 
ampliação de meios de informação. 

-  Participação  em  Sala  de  Aula
(Discussões);
-  Acompanhamento  de  produção  em
sala  (realização  dos  exercícios
propostos);
-  Assiduidade,  Organização,
Concentração;
- Relações interpessoais e trabalho em
equipe;
- Produção e entrega das atividades;

-  Participação  nos  debates  e
contribuições pertinentes ao tema;
-  Manuseio  correto  da  Ferramenta  e
Aplicação das Técnicas aprendidas;
- Criatividade e Perícia técnica;
- Domínio dos conceitos e técnicas de
animação;
- Produção em sala de aula;
- Execução das Etapas do Projeto de
Produções Audiovisuais (Animação) 
- Domínio dos conceitos e técnicas de
produção  de  interfaces  digitais  e
multimídia;

- Assiduidade;
- Fluxo contínuo de produção;
- Aplicação coerente dos conceitos de
animação;
- Entrega dos exercícios;
- Uso adequado da ferramenta;
- Cumprimento dos prazos;
- Aplicação coerente dos conceitos de
multimídia e interfaces digitais;
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Mapa de Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação 
de atividades extraclasse 

Preparação de 
atividades;
Recebimento de peça 
de Portfolio

Produção de 
material para auxílio
nas atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

Março  

Replanejamento de trabalhos 
junto aos alunos com 
defasagem de aprendizagem 
e/ou excesso de faltas

Organização do projeto
de Animação e 
recebimento de peças 
de Portfolio

 

 Reunião de Curso, 
Reunião de professores
para consolidação do 
Mapa de Afetividade

Abril

Identificação e 
acompanhamento de
alunos com déficit de
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Conselho Intermediário

Maio
Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Interfaces Digitais e 
recebimento de peça 
de Portfolio

 Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Reunião de Curso

Junho

 
Orientação aos 
alunos com excesso 
de faltas e/ou déficits
de aprendizagem.

Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos
de TCC

 
Plantões de TCC e 
Interdisciplinares
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Julho
 

 Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

  Conselho Final

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

- Sites/Canais: 

- Flashlearner: http://www.flashlearner.com 

- CG Cookie Concept: https://www.youtube.com/user/conceptcookie 

- Livros: 
WILLIAMS, Richard. Manual de Animação. São Paulo. Editora Senac. 2016;
BLAIR, Preston. Cartoon Animation. California. Walter Foster Pub. 1995;

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

- Coorientação de trabalhos de Conclusão de Curso relacionados a criação de animação e interfaces 
digitais;

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
- Refação da atividade em sala de aula e/ou extra-classe: O aluno receberá novo prazo para a entrega da
atividade  que  será  realizada  e  avaliada  etapa  por  etapa,  com  acompanhamento  e  orientações  do
professor. Além disso, será indicada bibliografia complementar para que o aluno possa se aprofundar nos
temas dos quais apresenta dificuldade.x

IX – Identificação:

Nome do professor: Ariadne Heloisa
Nome do professor: Josenilson C. Oliveira

Assinatura:                                                                                        Data:

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    
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XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº    59            aprovado pela portaria Cetec nº 15      de    07 / 01 / 2009

Etec Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual

Componente Curricular: Ilustração

Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,0

Professor: Josenilson Costa de Oliveira / Viviane Eloy Aquino Silva

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

- Ilustrar livros, catálogos, jornais, revistas e outras mídias impressas.
- Realizar leitura e desenho técnico.
- Desenhar e ilustrar por meio da computação gráfica.
- Desenvolver e executar projetos em design gráfico: embalagens, cartazes, folderes, 
displays, linha de papelaria e outros serviços destinados à comunicação visual.

- Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico.

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Ilustração                                                                                                      Módulo: 3º

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1 Expressar ideias por meio dos recursos da 

ilustração.
1 Aplicar as técnicas de ilustração adequada a 

cada projeto.
1 Fundamentos de um Projeto: aplicação da 

ilustração
2 Analisar o produto para o desenvolvimento 

do projeto e propor alternativas que 
viabilizem a sua criação de acordo com as 
diferentes mídias.

2 Aplicar o projeto de ilustração de acordo com as 
diversas mídias.

2 Conceito e prática de ilustração aplicada
às diversas mídias 

3 Planejar e executar de forma prática o 
projeto de ilustração.

3 Executar as etapas de desenvolvimento do 
projeto. 

3 Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de imagens; 
definição de técnicas e matérias adequados; 
pontos críticos do projeto

4 Articular linguagem plástica e tecnológica 
para a criação de projeto de comunicação 
visual.

4 Utilizar a linguagem plástica e tecnológica 
como instrumento do projeto. 

4 Tecnologia e linguagem plástica: 
imagens digitalizadas e técnicas mistas

28
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Ilustração                                                                                                      Módulo: 3º

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

BOAS VINDAS (2,5 H.A.)
Apresentação do Docente; Apresentação das Bases, 
Habilidade e Competências; Apresentação dos Critérios 
de Avaliação e Procedimentos Didáticos

06 / 02 a 10 / 02

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração

COMPOSIÇÃO (5,0 H.A.)
Análise prévia das técnicas e habilidades já adquiridas 
pelos alunos
Objetivo: Conscientizar os alunos sobre conceitos 
básicos de composição e como explorá-los em esboços e
ilustrações.
Proposta 1 (5 H.A.): Desenhos de Imaginação. 
Objetivo: Identificar as habilidades técnicas e artísticas 
para estabelecer metas individuais a serem alcançadas.
Exercício 01: Os alunos fazem um desenho com técnica
livre com o tema: Seu lugar favorito.
Exercício 02: Os alunos fazem um desenho com técnica
livre com o tema: Algo que você gosta.
CONCEITO: Formas de criar ilusão de 
espaço/profundidade no desenho – Overlap, 
Background, Size, Position/Placement, Detail, Contrast 
(Colour, Value), Perspective.
PORTFOLIO: Os alunos fazem um desenho com o 
software Illustrator com o tema: Casinha do Interior

06 / 02 a 17 / 02

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração

ILUSTRAÇÃO: INTRODUÇÃO (2,5 H.A.)
Alinhamento de conceitos
Proposta 1 (2,5 H.A.): O que é Ilustração? 
Objetivo: Relacionar conhecimentos prévios e 
definições técnicas do tema.
Exercício 01: Debate coletivo sobre o tema: O que é 
Ilustração?

13 / 02 a 17 / 02

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração 
2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas
e técnicas mistas

FIGURA HUMANA (7,5 H.A.)
Objetivos: Desenvolver a capacidade de observação, 
simplificação da forma, percepção de relações de 
proporção. 
Proposta 1 (2,5 H.A.): Estudos da figura humana 
simplificada. 
CONCEITOS: Apresentação do método Loomis (ver 
bibliografia) de desenho da cabeça. Vídeo-aulas de 
desenho da cabeça (método Proko). 
Exercício 01: Os alunos desenham cabeças 
simplificadas nas vistas frontal, lateral e 3/4.
Proposta 2 (5,0 H.A.): Cânone Acadêmico da Figura 
Humana. Stick Figure (Axial). Manequim Articulado.
CONCEITO: Apresentar o método de desenho Axial da 
figura (Stick Figure). 
Exercício 01: Desenhar a figura humana simplificada 
(stick figure) em repouso e movimento.
Exercício 02: Desenhar a figura humana em volumes 
tridimensionais em repouso.

20 / 02 a 03 / 03
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com 
as diversas mídias. 

2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas
e técnicas mistas

FERRAMENTAS DIGITAIS (5,0 H.A.)
Objetivo: Conhecer as principais tecnologias digitais 
para produção e finalização de ilustrações
Proposta: Conhecer as tablets. Conhecer o Photoshop e 
o painel de Brushes
Atividade: Apresentação das tablets (história, 
fabricantes, tipos, preços, configuração e manuseio etc)
Atividade: Utilizando a tablet: Navegação, Escrita, 
Desenho, Pintura (Efeitos de pressão - Shape e Opacity)
Atividade: Os alunos experimentam todos os controles 
do painel de brushes com orientação do professor
Atividade: Os alunos criam dois pinceis customizados 
para entender o processo

06 / 03 a 10 / 03

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração 
2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas
e técnicas mistas

ILUSTRAÇÃO: INTRODUÇÃO (5,0 H.A.)
Proposta 1 (2,5 H.A.): Conhecer artistas, técnicas, 
estilos ao longo da história da ilustração. Conhecer o 
mercado e o perfil do profissional.
Exercício 01: Panorama da Ilustração. Exibição de 
ilustrações diversas (ténicas, estilos, períodos). 
Discussão sobre as impressões dos alunos.
CONCEITO: O Mercado. Atitudes do profissional de 
Ilustração (Pontualidade, Cumprimento de prazos, 
Respeito etc)
Proposta 1 (2,5 H.A.): Montagem de Portfolio. 
Divulgação de trabalho.
CONCEITO: Como montar o portfolio. 
CONCEITO: Auto-promoção e divulgação. 
Apresentação das principais comunidades e mídias 
sociais para divulgação(ArtStation, ConceptArt, 
Behance, DeviantArt, Twitter, Facebook, Instagram)

13 / 03 a 17 / 03
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com 
as diversas mídias. 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração 
2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 

CHARACTER DESIGN (10H.A.)
Objetivos: Desenvolver as habilidades de planejamento
e finalização de conceitos de personagem.
Proposta (): Explorar técnicas de criação aplicadas em 
Animações, Histórias em Quadrinhos e Cinema.
CONCEITOS: Silhouette, Body Types, Model 
Sheet/Turn Around, Expression Sheet (Ref: McCloud / 
Loomis / ConceptArtORG / Phill Bourasa / Schoolism)
Exercício 01: Os alunos devem criar uma folha de 
"personagens" em silhueta, explorando formas 
geométricas.
PORFTOLIO: Os alunos devem escolher uma silhueta e
criar o Model Sheet e o Expression Sheet.

20 / 03 a 31 / 03

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com 
as diversas mídias. 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração 
2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas
e técnicas mistas

PERSPECTIVA (15H.A.)
Objetivos: Desenvolver a capacidade de percepção da 
forma no espaço tridimensional e explorar os planos 
imagéticos da composição.
Proposta 1 (10 H.A.): Apresentar os elementos da 
perspectiva e explorar seus recursos na construção de 
cenas.
CONCEITOS: Elementos da Perspectiva (Linha do 
Horizonte, Ponto de Fuga). Perspectiva na composição. 
Escorço. Planta-baixa/Maquete.
Exercício 01: Desenhar cenários e objetos utilizando 
1PF, 2PF, 3PF e Múltiplos Pontos de Fuga. 
Exercício 02: Utilizar a perspectiva para integrar 
personagens e cenários. Escorço dinâmico.
Exercício 03: Desenhar a planta-baixa da casa. 
PORTFOLIO: Os alunos devem realizar um desenho 
de perspectiva da casa escolhendo um ângulo de câmera
específica (Nanquim & Opaline)

03 / 04 a 20 / 04
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração 
2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 

COMPOSIÇÃO (5,0H.A.)
Objetivos: Conscientizar os alunos sobre a importância 
dos esboços no projeto de ilustração/comunicação 
visual.
Proposta 1 (2,5 H.A.): Produção de thumbnails.
CONCEITOS: Thumbnails. O que é? Como se usa. 
(Ref: Alphonso Dunn, Sergio Paez, CG Cookie Concept
etc)
Exercício 01: Os alunos criam thumbnails a partir de 
um briefing de ilustração. Desenvolver de 5 a 10 
thumbnails.
PORTFOLIO: Escolher um dos thumbnails e finalizar 
a ilustração (Opaline & Nanquim).

24 / 04 a 28 / 04

2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com 
as diversas mídias. 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas
e técnicas mistas

STORYBOARD (10H.A)
Objetivo: Desenvolver as habilidades narrativas e o uso
de composição dramática em peças de pré-produção e 
de produção de animações, games e cinema.
Proposta: Apresentar aos alunos as principais 
características dos storyboards e quais recursos de 
composição auxiliam na melhor comunicação da 
imagem em movimento.
CONCEITO: Ângulos de Câmera (POV, Worm View, 
Eagle View), Transições de Câmera (Panorâmica, PGM,
PG, P. Americano, P. Médio, PP, Close, Detalhe, 
Traveling Vertical, Traveling Horizontal)
Atividade: Os alunos devem fazer uma série de 5 a 10 
painéis contando uma sequência de história (fornecida 
pelo professor) explorando a câmera como recurso 
narrativo e dramático
PORTFOLIO: Finalizar os painéis da atividade 
anterior (Nanquim & Opaline)

01 / 05 a 12 / 05
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com 
as diversas mídias. 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração 
2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas
e técnicas mistas

DIGITAL RENDERING (15H.A)
Objetivo: Dominar os principais processos de 
finalização digital
Proposta: Transferir artes manuais para o meio digital e
realizar as principais técnicas de finalização digital 
utilizadas em Ilustração, Quadrinhos, Animação e 
Games
CONCEITO: Clean Up
Atividade: Os alunos realizam o clean up de duas 
imagens fornecidas pelo professor após a demonstração 
de escaneamento e limpeza (Canais de Cor e Intervalo 
de Cor)
CONCEITO: Luz e Sombra (revisão). Paradigma dos 
Degraus de Sombra
CONCEITO: Flat Color
Atividade: Os alunos aplicam o processo de "flat color" 
de uma ilustração fornecida pelo professor (anteriores)
CONCEITO: Harg Edge (Cartoon/Mangá/Animê 
Styles)
Atividade: Os alunos finalizam a ilustração anterior, 
aplicando o conceito de “fatiar” para criar degraus de 
sombra
CONCEITO: Soft Edge (Comics Style)
Atividade: Os alunos utilizam a ilustração anterior para 
finalização.
CONCEITO: Digital Painting (Tons de Cinza)
Atividade: Os alunos fazem a renderização de uma 
ilustração fornecida pelo professor (Lincoln? Frutas?)
CONCEITO: Digital Painting (Cor)
Atividade: Os alunos fazem a renderização da ilustração
anterior em cores
PORTFOLIO: Escolher uma das três técnicas (hard 
edge, soft edge, realista) e finalizar.

15 / 05 a 02 / 05
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada
projeto. 
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com 
as diversas mídias. 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do 
projeto. 
4. Utilizar a linguagem 
plástica e tecnológica como
instrumento do projeto.

1. Fundamentos de um 
Projeto: aplicação da 
ilustração 
2. Conceito e prática de 
ilustração aplicada às diversas
mídias 
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise 
de imagens; definição de 
técnicas e matérias 
adequados; pontos críticos do 
projeto 
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas
e técnicas mistas

TCC e RECUPERAÇÃO PARALELA
Proposta: Auxilio na produção do TCC
Proposta: Atendimento aos alunos com dificuldades na 
finalização de peças.

05 / 06 a 03 / 07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Expressar ideias por meio dos 
recursos da ilustração. 

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada;
- Habilidades artísticas manuais e 
digitais;
- Capacidade de comunicação através 
de imagens;
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética;
- Debates coletivos - Brainstorm;
- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados;
- Aplicação das técnicas e materiais e 
recursos adequados aos projetos 
propostos;
- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios;

- Manuseio correto das ferramentas e 
aplicação das técnicas aprendidas;
- Criatividade e experimentação de 
materiais no processo de produção;
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos; 
- Participação nas aulas; 
- Organização do material;
- Uso correto dos materiais e técnicas 
aprendidas;
- Capacidade de comunicação de 
ideias por meio da ilustração;
- Criatividade e originalidade no uso 
das cores e técnicas aprendidas;
- Apropriação dos conceitos e técnicas 
pesquisados;
- Criatividade e originalidade na 
abordagem da mensagem da 
ilustração;

- Capacidade de análise da imagem, 
argumentação e articulação de 
conteúdos;
- Realização das atividades;
- Respeito ao ambiente, aos 
companheiros, pró-atividade, 
participação;
- Capacidade de explorar graficamente 
as possibilidades expressivas de cada 
estilo e atender as especificações do 
projeto;
- Método de trabalho e processo 
criativo no desenvolvimento de ideias e
conceitos de comunicação através da 
ilustração;
- Presença em sala de aula e produção
contínua;
- Entrega das atividades;

2. Analisar o produto para o 
desenvolvimento do projeto e 
propor alternativas que viabilizem a 
sua criação de acordo com as 
diferentes mídias. 

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada;
- Concentração, organização e 
comportamento em sala;
- Comprometimento individual e 
coletivo;
- Capacidade de trabalhar em equipe - 

- Participação nos debates e 
contribuições pertinentes ao tema;
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos; 
- Participação nas aulas; 
- Organização do material;
- Apropriação dos conceitos e técnicas 

- Capacidade de análise da imagem, 
argumentação e articulação de 
conteúdos;
- Realização das atividades;
- Respeito ao ambiente, aos 
companheiros, pró-atividade, 
participação;

1
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delegar e realizar atividades;
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética;
- Debates coletivos - Brainstorm;

pesquisados;
- Cumprimento das exigências e 
limitações do briefing de ilustração; 
- Criatividade e originalidade na 
abordagem da mensagem da 
ilustração;
-  Realização  correta  das  etapas  de
produção e finalização digital;

- Capacidade de explorar graficamente 
as possibilidades expressivas de cada 
estilo e atender as especificações do 
projeto;
- Método de trabalho e processo 
criativo no desenvolvimento de ideias e
conceitos de comunicação através da 
ilustração;
- Presença em sala de aula e produção
contínua;
- Entrega das atividades;

3. Planejar e executar de forma 
prática o projeto de ilustração. 

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada;
- Habilidades artísticas manuais e 
digitais;
- Concentração, organização e 
comportamento em sala;
- Comprometimento individual e 
coletivo;
- Capacidade de trabalhar em equipe - 
delegar e realizar atividades;
- Capacidade de comunicação através 
de imagens;
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética;
- Debates coletivos - Brainstorm;
- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados;
- Aplicação das técnicas e materiais e 
recursos adequados aos projetos 
propostos;
- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios;

- Participação nos debates e 
contribuições pertinentes ao tema;
- Manuseio correto das ferramentas e 
aplicação das técnicas aprendidas;
- Criatividade e experimentação de 
materiais no processo de produção;
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos; 
- Participação nas aulas; 
- Organização do material;
- Uso correto dos materiais e técnicas 
aprendidas;
- Capacidade de comunicação de 
ideias por meio da ilustração;
- Criatividade e originalidade no uso 
das cores e técnicas aprendidas;
- Apropriação dos conceitos e técnicas 
pesquisados;
- Realização das etapas do projeto de 
ilustração de forma satisfatória; 
- Cumprimento das exigências e 
limitações do briefing de ilustração; 
- Criatividade e originalidade na 

- Capacidade de análise da imagem, 
argumentação e articulação de 
conteúdos;
- Realização das atividades;
- Respeito ao ambiente, aos 
companheiros, pró-atividade, 
participação;
- Capacidade de explorar graficamente 
as possibilidades expressivas de cada 
estilo e atender as especificações do 
projeto;
- Método de trabalho e processo 
criativo no desenvolvimento de ideias e
conceitos de comunicação através da 
ilustração;
- Presença em sala de aula e produção
contínua;
- Entrega das atividades;
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abordagem da mensagem da 
ilustração;
-  Realização  correta  das  etapas  de
produção e finalização digital;

4. Articular linguagem plástica e 
tecnológica para a criação de 
projeto

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada;
- Habilidades artísticas manuais e 
digitais;
- Capacidade de comunicação através 
de imagens;
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética;
- Debates coletivos - Brainstorm;
- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados;
- Aplicação das técnicas e materiais e 
recursos adequados aos projetos 
propostos;
- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios;
- Concentração, organização e 
comportamento em sala;
- Comprometimento individual e 
coletivo;
- Capacidade de trabalhar em equipe - 
delegar e realizar atividades;

- Manuseio correto das ferramentas e
aplicação das técnicas aprendidas;
-  Criatividade,  originalidade  e
experimentação  na  abordagem  do
tema,  manuseio  de  materiais  no
processo de produção e habiidade no
uso das cores e técnicas aprendidas;
-  Assiduidade  e  Cumprimento  dos
prazos; 
- Participação nas aulas; 
- Organização do material;
- Uso correto dos materiais e técnicas
aprendidas;
-  Capacidade  de  comunicação  de
ideias por meio da ilustração;
- Apropriação dos conceitos e técnicas
pesquisados;
-  Participação  nos  debates  e
contribuições pertinentes ao tema;
-  Cumprimento  das  exigências  e
limitações do briefing de ilustração; 
-  Realização  correta  das  etapas  de
produção e finalização digital;
- Realização das etapas do projeto de
ilustração de forma satisfatória; 

-  Capacidade  de  análise  da  imagem,
argumentação  e  articulação  de
conteúdos;
- Realização das atividades;
-  Respeito  ao  ambiente,  aos
companheiros,  pró-atividade,
participação;
- Capacidade de explorar graficamente
as possibilidades expressivas de cada
estilo  e  atender  as especificações do
projeto;
-  Método  de  trabalho  e  processo
criativo no desenvolvimento de ideias e
conceitos de comunicação através da
ilustração;
- Presença em sala de aula e produção
contínua;
- Entrega das atividades;
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Mapa de Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação 
de atividades extraclasse 

Preparação de 
atividades;
Recebimento de peça 
de Portfolio

Produção de 
material para auxílio
nas atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

Março  

Replanejamento de trabalhos 
junto aos alunos com 
defasagem de aprendizagem 
e/ou excesso de faltas

Organização do projeto
de Character Design e 
recebimento de peça 
de Portfolio

 

 Reunião de Curso, 
Reunião de professores
para consolidação do 
Mapa de Afetividade

Abril

Identificação e 
acompanhamento de
alunos com déficit de
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Storyboard e 
recebimento de peça 
de Portfolio

Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Conselho Intermediário

Maio
Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Pintura Digital e 
recebimento de peça 
de Portfolio

 Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Reunião de Curso

Junho  
Orientação aos 
alunos com excesso 
de faltas e/ou déficits
de aprendizagem.

Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos
de TCC

 Plantões de TCC e 
Interdisciplinares
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Julho
 

 Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

  Conselho Final

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

- Exposição de imagens e material digital (slides), apresentação de livros e artbooks, exibição de tutoriais 
em vídeo, realização de tutoriais em tempo real em sala de aula com recursos de TV/Projetor;

- Livros: 
ZEEGEN, Lawrence; Crush. Fundamentos de Ilustração. Rio de Janeiro. Editora Bookman. 2009;
HALL, Andrew; Fundamentos essenciais da Ilustração. São Paulo. Editora Rosari. 2012;
OLIVEIRA, Rui de. Pelos Jardins Boboli: Reflexões sobre a arte de ilustrar livros para crianças e jovens. 
Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira. 2008;
SEEGMILLER, Don; Digital Character Design & Painting: The Photoshop CS Edition. Boston. Charles 
River Media. 2004;
OLIVEIRA, Ieda (organizadora). O que é Qualidade em Ilustração no livro Infantil e Juvenil: com a palavra 
o ilustrador. São Paulo. DLC. 2008; 
LOOMIS, Andrew. Creative Illustration. USA. Titan Books. 1966;
LOOMIS, Andrew. Figure Drawing From All It’s Worth. USA. Titan Books. 2011;
LOOMIS, Andrew. Successful Drawing. USA. Random House II. 2012;
LOOMIS, Andrew. Drawing The Head & The Hands. USA. Titan Books. 2011;
BRIDGMAN, George Brant. Bridgman’s Complete Guide to Drawing From Life. USA. Sterling USA. 2009;
NORLING, Ernest R. Perspective Made Easy. New York. Dover Publications Inc. 1999;
D’AMELIO, Joseph. Perspective Drawing Handbook. New York. Dover Publications Inc. 2004;
RICHMOND, Tom. The Mad Art of Caricature!: A Serious Guide to Drawing Funny Faces. USA. Deadline 
Demon Publishing. 2011;

Sites:
Guia do Ilustrador: http://www.guiadoilustrador.com.br
Revista Ilustrar: http://www.revistailustrar.com/ 
Sociedade dos Ilustradores do Brasil (SIB): www.sib.org.br
Proko: http://proko.com 
The Virtual Instructor: http://thevirtualinstructor.com
Art Tutor: https://www.arttutor.com
Ilustra Dicas: http://ilustradicas.blogspot.com.br
Schoolism: http://www.schoolism.com/ 
Storyboard Art: http://storyboardart.org/welcome/ 

- Comunidades de Ilustração Tradicional/Digital:
ArtStation: https://www.artstation.com
Behance: https://www.behance.net
Deviant Art: WWW.deviantart.com
CG Society: www.cgsociety.org
Concept Art: www.conceptart.org
I Draw Girls / The Art Classes: www.idrawgirls.com
Imagine FX: www.imaginefx.com
Comic Art Community: www.comicartcommunity.com/gallery
Pinup And Cartoon Girls: www.pinupcartoongirls.com

- Canais de arte e ilustração:
Alphonso Dunn (https://www.youtube.com/user/LighterNoteProd), 
Alex Cói (https://www.youtube.com/channel/UCZ096wDXrFBHq1GeBqrit6g), 
Artgerm Stanley Lau (https://www.youtube.com/user/artgerm), 
Bate-papo Ilustrado https://www.youtube.com/user/batepapoilustrado) 
Cartoonblock (https://www.youtube.com/user/cartoonblock), 
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CG Cookie Concept (https://www.youtube.com/user/conceptcookie), 
Circle Line Art School (https://www.youtube.com/user/circlelinemedia) 
Control+Paint (https://www.youtube.com/user/ctrlpainter), 
Draw With Jazza (https://www.youtube.com/user/DrawWithJazza), 
Ilustradicas Raul Tabajara (https://www.youtube.com/user/raultabajara), 
Imagine FX (https://www.youtube.com/user/imaginefx), 
Ivan Querino (https://www.youtube.com/user/animartds), 
Jesus Conde (https://www.youtube.com/user/JesusCondeArtStudio), 
Jetty JetShow (https://www.youtube.com/user/JettyJetShow), 
Jonathan Rector (https://www.youtube.com/user/jonathanrector), 
Kevin Cross (https://www.youtube.com/user/MonkeyModComics), 
Madbox Connect (https://www.youtube.com/channel/UCGsngRn1wCFkvrALlldXPJQ), 
Proko (https://www.youtube.com/user/ProkoTV), 
Sakimichan (https://www.youtube.com/user/smilin0nena), 
Stephen Silver (https://www.youtube.com/user/silvertoons)
Sycra (https://www.youtube.com/user/Sycra), 
Xia Taptara (https://www.youtube.com/user/idrawgirls) 

Estúdios e Artistas:
Imaginary Friends, Imaginism Studios, Chis de Lara, Stanley “Artgerm” Lau, Abraão Lucas, Walt Disney 
Studio, Capcom, DreamWave Studio, Studio Ghibli, Bobby Chiu, Eduardo Schaal, Raul Tabajara, Shunya 
Yamashita, Hyung-tae Kim, Al Stefano, Edde Wagner, Rui de Oliveira, Odilon Moraes, Renato Alarcão, 
Gonzalo “Genzoman” Ordóñez Arias, Marta Dahlig, Warren Louw, Arnold Tsang

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

- Exposição de ilustrações de alunos, ex-alunos e profissionais do mercado a fim de criar um contexto 
para troca de experiências;

- Orientação na produção de trabalhos de Conclusão de Curso relacionados a criação de personagens 
e/ou cenários (character design, concept art, environment design), mascotes (branding), histórias em 
quadrinhos (narrativas gráficas), animações (model sheet, storyboard, animatic), livros ilustrados 
(composição, Gestalt, Semiótica, técnicas e materiais);

- Aulas extras (aos sábados) para apresentação de técnicas a aprofundamento de conceitos e práticas 
profissionais; Plantões de TCC/Interdisciplinares;

 - Palestras com ilustradores/estúdios de ilustração;

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
- Refação da atividade em sala de aula e/ou extra-classe: O aluno receberá novo prazo para a entrega da 
atividade que será realizada e avaliada etapa por etapa, com acompanhamento e orientações do 
professor. Além disso, será indicada bibliografia complementar para que o aluno possa se aprofundar nos 
temas dos quais apresenta dificuldade.

Bloco ILUSTRAÇÃO: Leitura complementar (vide bibliografia: Livros, Artistas, Canais, Sites);
Bloco COMPOSIÇÃO: Atividades extraclasse  e leitura complementar (vide bibliografia: Canais, 
Comunidades, Artistas, Sites, Livros);
Bloco CHARACTER DESIGN: Atividades extraclasse e leitura complementar (vide bibliografia: Canais, 
Sites, Artistas, Comunidades);
Bloco STORYBOARD/STORYTELLING: Atividades extraclasse  e leitura complementar (vide bibliografia: 
Canais, Comunidades, Artistas, Sites, Livros);
Bloco DIGITAL RENDERING: Atividades extraclasse  e leitura complementar (vide bibliografia: Canais, 
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Comunidades, Artistas, Sites, Livros);
Bloco TCC: Acompanhamento e orientação individual dos alunos de acordo com o recorte do trabalho de 
conclusão de curso.

IX – Identificação:

Nome do professor: Josenilson Costa de Oliveira
Nome do professor: Viviane Eloy Aquino Silva

Assinatura:                                                                                        Data:

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Ensino Técnico
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Plano de Curso nº59     aprovado pela portaria Cetec nº15       de   07/01/2009

Etec Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual

Componente Curricular:

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Comunicação Visual

Módulo: 3º C. H. Semanal: 2,5

Professor: Marcel Felício Copola

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

1. Pesquisar dados que contribuam para o planejamento de projetos de comunicação
visual. 

2. Analisar  o  produto  para  o  desenvolvimento  do  projeto  e  eleger  alternativas  que
viabilizem a sua criação. 

3. Articular  conhecimento  gráfico  para  a  comunicação  visual,  com  a  utilização  de
técnicas específicas. 

4. Analisar o uso de técnicas de pintura e ilustração. 
5. Desenvolver projetos adequados às necessidades de cliente e do mercado. 
6. Definir e desenvolver materiais de ponto de venda adequados às necessidades dos

clientes. 
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7. Desenvolver  técnicas  de criação publicitária  que  orientem o desenvolvimento  de
campanhas. 

8. Pesquisar  e  interpretar  estilos  de  projetos  e  design  adequados  aos  diferentes
mercados e públicos-alvo. 

9. Selecionar  materiais  de  acordo  com  especificações  do  projeto  e  definir
equipamentos necessários. 

10. Pesquisar recursos para a criação e/ou para a ampliação de meios de informação
que captem novos públicos. 

11. Interpretar recursos da área de computação gráfica. 
12. Manter-se atualizado sobre o desenvolvimento tecnológico da área. 
13. Interpretar e aplicar código de ética e defesa do consumidor. 
14. Definir padrões de apresentação em entrevista e relacionamento interpessoal. 
15. Analisar a formação cultural brasileira em seus aspectos artísticos. 
16. Interpretar conceitos de História da Arte Brasileira que são utilizados em projetos de

design. 
17. Concretizar tridimensionalmente o esboço de projeto de peça publicitária. 
18. Planificar projetos de produtos tridimensionais. 

19. Interpretar e aplicar princípios e práticas da área de publicidade. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:Desenvolvimento do Trabalho de Cunclusão do Curso (DTCC) de Comunicação Visual
Módulo: 3º

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Nº
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Nº Competências Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1. Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar 

2. Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades. 

3. Correlacionar recursos necessários e
plano de produção. 

4. Identificar fontes de recursos 
necessários para o desenvolvimento de
projetos. 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro. 

6. Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 

7. Analisar metodologias de gestão da 
qualidade no contexto profissional. 

1. Consultar catálogos e manuais de 
fabricantes e de fornecedores de serviços 
técnicos. 

2. Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

3. Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto. 

4. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento 
do projeto. 

5. Construir gráficos, planilhas, cronogramas 
e fluxogramas. 

6. Comunicar idéias de forma clara e objetiva 
por meio de textos e explanações orais. 

7. Organizar as informações, os textos e os 
dados, conforme formatação definida. 

1. Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc. 

2. Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc. 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos 
Cronograma de atividades 
Fluxograma do processo 

4. Dimensionamento dos recursos 
necessários 

5. Identificação das fontes de recursos 

6. Elaboração dos dados de pesquisa: 
seleção, codificação e tabulação 

7. Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação. 

8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas 

9. Sistemas de gerenciamento de 
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projeto

10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

# # Semana de Recepção
01 / 02 a 05 / 02

2
3
4
6
7

1
2
3
4
5
6
7
9

A Natureza da Comunicação Visual

1. As Dimensões da Percepção na 
Comunicação Visual

2. Ethos: Estética e Ética

06 / 02 a 12 / 02

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

O que eu vejo:

Brainstorm – Leitura das Referências 
Visuais, trazidas pelos alunos.

13 / 02 a 19 / 02
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Mesa redonda sobre o encaminhamento 
dos projetos.

20 / 02 a 26 / 02

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Mesa redonda sobre o encaminhamento 
dos projetos.

27, 28 e 01 / 05 _Segunda, Terça e Quarta-
Feira _ Carnaval (Feriado)

27 / 02 a 05 / 03

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Relatório Técnico

Aula de formatação do Relatório Técnico, 
Cronogramas e Fluxogramas.

06 / 03 a 12 / 03
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo 13 / 03 a 19 / 03

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo 20 / 03 a 26 / 03

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Relatório Técnico

Aula de formatação do Relatório Técnico, 
Cronogramas e Fluxogramas.

27 / 03 a 02 / 04
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo

04 / 04_ Entrega dos Resultados 
Intermediárias

03 / 04 a 09 / 04

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo 10 / 04 a 16 / 04
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Relatório Técnico

Aula de formatação do Relatório Técnico, 
Cronogramas e Fluxogramas.

17 / 04 a 23 / 04

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo 24 / 04 a 30 / 04
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo

01 / 05_Dia do Trabalho, segunda-feira 
(Feriado)

01 / 05 a 07 / 05

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Relatório Técnico

Aula de formatação do Relatório Técnico, 
Cronogramas e Fluxogramas.

08 / 05 a 14 / 05
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo 15 / 05 a 21 / 05

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Orientação por grupo 22 / 05 a 28 / 05
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Banca de Tcc

Nesta semana, nos dias letivos das 
disciplinas de DTCC e PIF2, iniciarão as 
bancas de apresentação dos trabalhos, 
possibilitando a orientação de outros 
docentes da casa.

Entrega do Relatório técnico para Revisão 
do Professor.

29 / 05 a 04 / 06

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Banca de Tcc

Nesta semana, nos dias letivos das 
disciplinas de DTCC e PIF2, encerrarão as 
bancas de apresentação dos trabalhos, 
possibilitando a orientação de outros 
docentes da casa.

Entrega do Relatório técnico para Revisão 
do Professor.

05 / 06 a 11 / 06
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Semana de Revisão dos Trabalhos, pautados 
pela Banca de TCC.

Banca de Inter

15 e 16/06
Corpus Christi, quinta e sexta-feira (Feriado)

12 / 06 a 18 / 06

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Semana de Revisão dos Trabalhos, pautados 
pela Banca de TCC e ajustes para a Feira.

Banca de Inter

19 / 06 a 25 / 06
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Feira de Tcc

29/06
Padroeiro da cidade, quinta-feira (Feriado)

26 / 06 a 02 / 07

# #
Semana de fechamento
do semestre letivo 03 / 07 a 09 / 07

IV - Plano de Avaliação de Competências

Habilitação Profissional de Técnico em Comunicação Visual
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Comunicação Visual

Competência
 (por extenso)

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Articular o conhecimento científico 
e tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar 

2. Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades. 

1.Pesquisa e apresentação 
oral

2. Elaboração de 
ProjetoTécnico

3. Observação direta

Todas as dinâmicas 
desenvolvidas durante as aulas 
servirão de critérios de 
desempenho, que analisará os 
seguintes valores:

1. Sentir

Apresentação na Banca de TCC, 
Conclusão do Relatório Técnico e
Apresentação na Feira de TCC. 
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3. Correlacionar recursos necessários
e plano de produção. 

4. Identificar fontes de recursos 
necessários para o desenvolvimento 
de projetos. 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 

6. Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 

7. Analisar metodologias de gestão da
qualidade no contexto profissional.

4. Auto-avaliação
(Interesse, Atenção e Percepção)

2. Pensar
(Análise e Síntese)

3. Fazer
(Expressão, Trabalho e 
Concentração)
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou
projetos voltados à

superação de defasagens
de aprendizado ou em

processo de Progressão
Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Reunião para construção
de ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas 
lacunas #

Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso

Março

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas 
lacunas #

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso

Abril

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas 
lacunas

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem #

Maio  
#

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas 
lacunas #

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem #

Junho #

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas 
lacunas

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem Reunião de curso

Julho

Reunião para construção
de ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas 
lacunas

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Bibliografia do Professor:

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. Por uma filosofia do design e da comunicação. São 
Paulo: Cosacnaify, 2007

FLUSSER, Vilén. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São 
Paulo, Editora Hucitec,1985. 

CARDOSO, Rafael. Design para um mundo Complexo. Cosacnaify

LACAN, Jacques. Texto: O que é “Esclarecimento”.

Filmografia Complemantar:

Cosmos: A Spacetime Odyssey. NatGeo, 

The History of Stuff ( A História das Coisas). Direção: Louis Fox,  2007.

Tarja Branca. Direção:Cacau Rhoden, Produtora: Maria Farinha, 2014

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
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Com o decorrer do segundo trimestre do semestre letivo, as outras disciplinas do semestre Irão
contribuir com o desenvolvimento do trabalho final.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da
sala  de  aula  e  decorre  da  avaliação  diagnóstica  do  desempenho  do  aluno,  constituindo
intervenções  imediatas,  dirigidas  às  dificuldades  específicas,  assim  que  estas  forem
constatadas. 

IX – Identificação:

Nome do professor: Marcel Felício Copola

Assinatura: 

                                                               Data: 14/02/2017
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X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Trabalho Docente – 2017

Ensino Técnico

________________________________________________________________________________________
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Plano de Curso nº59     aprovado pela portaria Cetec nº15       de   07/01/2009

Etec Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual

Componente Curricular: Produção de imagens Fotográficas 2

Módulo: 3º C. H. Semanal: 2,5

Professor: Marcel Felício Copola

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

Ao concluir o curso o profissional deverá ter construído as competências que 
seguem : 

 Pesquisar dados que contribuam para o planejamento de projetos de 
comunicação visual. 

 Analisar o produto para o desenvolvimento do projeto e eleger alternativas que 
viabilizem a sua criação. 

 Articular conhecimento gráfico para a comunicação visual, com a utilização de 
técnicas específicas. 

 Desenvolver projetos adequados às necessidades de cliente e do mercado. 
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 Definir e desenvolver materiais de ponto de venda adequados às necessidades 
dos clientes. 

 Desenvolver técnicas de criação publicitária que orientem o desenvolvimento de 
campanhas. 

 Pesquisar e interpretar estilos de projetos e design adequados aos diferentes 
mercados e públicos-alvo. 

 Selecionar materiais de acordo com especificações do projeto e definir 
equipamentos necessários. 

 Pesquisar recursos para a criação e/ou para a ampliação de meios de 
informação que captem novos públicos. 

 Interpretar recursos da área de computação gráfica. 
 Manter-se atualizado sobre o desenvolvimento tecnológico da área. 
 Interpretar e aplicar código de ética e defesa do consumidor. 
 Definir padrões de apresentação em entrevista e relacionamento interpessoal. 
 Analisar a formação cultural brasileira em seus aspectos artísticos. 
 Interpretar conceitos de História da Arte Brasileira que são utilizados em projetos

de design. 
 Concretizar tridimensionalmente o esboço de projeto de peça publicitária. 
 Interpretar e aplicar princípios e práticas da área de publicidade. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Produção de Imagens Fotográficas 2
Módulo: 3º
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Nº
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Nº Competências Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1. Classificar as imagens fotográficas 
de acordo com as necessidades do 
projeto. 

2. Selecionar imagens fotográficas para
o desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 

3. Gerenciar as saídas de arquivos. 

4. Definir técnicas de reprodução 
adequadas ao desenvolvimento do 
projeto.

1.Distinguir temas de imagens de acordo 
como projeto de comunicação visual. 

2. Elaborar bancos de imagens úteis para o 
projeto de comunicação visual. 

3. Adequar as saídas de cores 

4. Adequar as saídas de arquivos de acordo 
com o projeto de comunicação visual. 

5. Utilizar técnicas de reprodução fotográfica 
digital, seus materiais e acabamentos. 

1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias 

2. Banco de imagens e referências de 
pesquisa: criação e gerenciamento 
através de softwares específicos 

3. Gerenciamento de cores 

4. Manipulação de arquivos digitais para
finalização e impressão 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

# # Semana de Recepção
01 / 02 a 05 / 02

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 1 – “Objeto Afetivo”

Briefing: Consiste em um Editorial/Expositivo 
que se utilizará da linguagem  fotográfica Still 
Life. Neste trabalho, os alunos Irão fotografar 
seus objetos afetivos com o objetivo de 
construir uma exposição e um catálogo.

Aula Brainstorm.

06 / 02 a 12 / 02

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 1 – “Objeto Afetivo”

Primeiras captações.
13 / 02 a 19 / 02
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 1 – “Objeto Afetivo”

Segundas captações.
20 / 02 a 26 / 02

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Não Letivo em ambas as Turmas

27, 28 e 01 / 05 _Segunda, Terça e Quarta-
Feira _ Carnaval (Feriado)

27 / 02 a 05 / 03

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 1 – “Objeto Afetivo”

Diagramação e tratamento de Imagem
06 / 03 a 12 / 03

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 1 – “Objeto Afetivo”

Finalização e Montagem da Exposição
13 / 03 a 19 / 03
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

Desmontagem do Projeto 1

Projeto 2 – Editorial
(Tema a decidir com os Alunos)

Brainstorm

20 / 03 a 26 / 03

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 2 – Editorial
(Tema a decidir com os Alunos)

Primeira Captação

27 / 03 a 02 / 04

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 2 – Editorial
(Tema a decidir com os Alunos)

Segunda Captação

04 / 04_ Entrega dos Resultados 
Intermediárias

03 / 04 a 09 / 04

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 2 – Editorial
(Tema a decidir com os Alunos)

Diagramação e Arte Finalização

10 / 04 a 16 / 04
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 2 – Editorial
(Tema a decidir com os Alunos)

Entrega do Projeto em PDF

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos do 
TCC

17 / 04 a 23 / 04

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos do 
TCC

24 / 04 a 30 / 04

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos do 
TCC

01 / 05_Dia do Trabalho, segunda-feira 
(Feriado)

01 / 05 a 07 / 05
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos do 
TCC

08 / 05 a 14 / 05

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos do 
TCC

15 / 05 a 21 / 05

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos do 
TCC

22 / 05 a 28 / 05

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Banca de Tcc 29 / 05 a 04 / 06
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

Banca de Tcc 05 / 06 a 11 / 06

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos 
relativos a Feira do TCC

Banca de Inter

15 e 16/06
Corpus Christi, quinta e sexta-feira (Feriado)

12 / 06 a 18 / 06

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Projeto 3

Orientação para Processos Fotográficos 
relativos a Feira do TCC

Banca de Inter

19 / 06 a 25 / 06
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

Feira de Tcc

29/06
Padroeiro da cidade, quinta-feira (Feriado)

26 / 06 a 02 / 07

# # Semana de fechamento do semestre letivo
03 / 07 a 09 / 07

IV - Plano de Avaliação de Competências

Habilitação Profissional de Técnico em Comunicação Visual
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Comunicação Visual

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Classificar as imagens 
fotográficas de acordo com 
as necessidades do projeto. 

2. Selecionar imagens 
fotográficas para o 
desenvolvimento do projeto 
de comunicação visual. 

3. Gerenciar as saídas de 

1.Pesquisa e apresentação oral

2. Elaboração de Projeto Técnico

3. Observação direta

4. Auto-avaliação

Todas as dinâmicas desenvolvidas 
durante as aulas servirão de 
critérios de desempenho, que 
analisará os seguintes valores:

1. Sentir
(Interesse, Atenção e Percepção)

2. Pensar
(Análise e Síntese)

Desenvolvimento e apresentação 
dos projetos propostos durante o 
semestre. 

1
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arquivos. 

4. Definir técnicas de 
reprodução adequadas ao 
desenvolvimento do projeto.

3. Fazer
(Expressão, Trabalho e 
Concentração)

V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas #

Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso

Março

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas #

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso

Abril

 Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem #
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Maio  
#

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas #

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem #

Junho #

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem Reunião de curso

Julho

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar

 Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas

 Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas

 Organização de 
material de apoio para
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Bibliografia do Plano de Curso: 

MIBELBECK, Reinhold. FOTOGRAFIA DO SECULO XX. Edição: 2008

NATIONAL GEOGRAPHIC. Guia Completo de Fotografia. Edição: 2008.

EDGECOE, John. O Novo Manual da Fotografia: Guia Completo Para Todos os Formatos 
Edição: 2007.

RAMALHO, Jose Antonio Alves. Fotografia Digital. Edição: 2004.

SILVA, Renato Rodrigues da & COSTA, Helouise. A Fotografia Moderna No Brasil. Edição: 2004.
 
GURAN, Milton (Organizador). Instantaneo: O Tempo Infinito da Fotografia. Edição: 2007.
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ANG, Tom. Fotografia Digital: Uma Introdução. Edição: 2007. 

CESAR, Newton, PIOVAN, Marco. Making Of: Revelaçoes Sobre o Dia-a-Dia da Fotografia. 
Edição: 2007.

JUNIOR, Rubens Fernandes. Labirinto e Identidades: Panorama da Fotografia no Brasil 1946-
1998. Edição: 2003 

Bibliografia do Professor:

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. Por uma filosofia do design e da comunicação. São 
Paulo: Cosacnaify, 2007

FLUSSER, Vilén. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São 
Paulo, Editora Hucitec,1985. 

CARDOSO, Rafael. Design para um mundo Complexo. Cosacnaify

LACAN, Jacques. Texto: O que é “Esclarecimento”.

GOETHE, J. W. Doutrina Das Cores. São Paulo, Editora Nova Alexandria,1993.

Filmografia Complemantar:

Cosmos: A Spacetime Odyssey. NatGeo, 

Mon Uncle (Meu Tio).  Direção: Jacques Tati. 19858.
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Good Bye Lenin (Adeus Lennin). Direção: Wolfgang Becker, 2014.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

Durante  o Desenvolvimento  do Trabalho de Conclusão do Curso,  serão realizadas algumas
aulas de PIF2 voltadas para o desenvolvimento do mesmo. Nelas, os alunos irão capturar, editar
e diagramar imagens que contribuirão para o trabalho final.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da
sala  de  aula  e  decorre  da  avaliação  diagnóstica  do  desempenho  do  aluno,  constituindo
intervenções  imediatas,  dirigidas  às  dificuldades  específicas,  assim  que  estas  forem
constatadas. 

IX – Identificação:

Nome do professor: Marcel Felício Copola
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Assinatura: Data: 14/02/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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