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INFORMATIVO DE CURSO 

3º Fase (Vagas Finais) 

NOME DO CURSO: DESIGN GRÁFICO BÁSICO 

Modalidade: ( X ) Híbrido ( ) Presencial 

Gerência: GERÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - GEAD 

Objetivo geral Subsidiar tecnicamente o trabalho pedagógico por meio da apropriação de conceitos da sintaxe visual e da aquisição de 

conhecimentos básicos de softwares de edição de textos e imagens: CorelDraw, Indesign e Photoshop, ferramentas de auxílio na 

elaboração das estratégias pedagógicas para aquisição e disseminação de conhecimentos formais e informais. 

Carga horária: Total: 60 h Horas diretas: 36 h – 12 encontros presenciais Horas Indiretas: AVA: 30h 

Público-alvo: O curso destina-se a professores e servidores da rede pública de ensino. 

 
Pré-requisito: 

▪ Conhecer e utilizar programas como: editores de texto,editores slide, imagem, leitor de pdf, etc.; 
▪ Conhecer e utilizar recursos da internet, possuir e utilizar e-mail. 
▪ Ter acesso à conexão de internet banda larga. 

Nº de Vagas: T3 = 02  vagas 

Critérios de 
seleção: 

 

Sorteio 
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Apresentação do 

curso: 
O dinamismo que os meios de comunicação de massa alcançaram, ocasionaram nas pessoas e na sociedade de modo 

geral, uma mudança de comportamento na forma, como passaram a perceber e serem percebidas pelo meio social em que 

estejam inseridas. Sendo assim, as posturas individuais em relação ao impacto que a comunicação causa no meio e na 

convivência  interpessoal  impõe aos  seus atores o mínimo de entendimento  de  como  esta  se dá.  No  ambiente  escolar  essa 

realidade se faz presente, nos ipods, smartphones e outros meios eletrônicos disponíveis no cotidiano de alunos e professores. 
 

 
Se no passado, o texto tinha o status de meio de comunicação absoluto por meio de livros, cartas e da literatura em geral, no 

tempo presente, a imagem, que já havia se associado ao texto, transmitindo e auxiliando a comunicação escrita, adquire hoje o

protagonismo, não substituindo a importância da informação literária, influindo na decodificação e nos significados abrindo novas 

possibilidades de leitura. Sendo assim, o professor deve estar atento à utilização de meios que possibilitem o melhor 

aproveitamento da informação, em benefício da aprendizagem e da aquisição de novos conhecimentos por parte da comunidade 

estudantil. 

 
 
 

 
Conteúdos: 

• Conceituação e exercícios sobre os elementos gráficos: ponto, linha, cor e forma. 
• Conceituação e exercícios sobre: proximidade, alinhamento, contraste, cor e peso 
• Introdução ao CorelDraw (dois encontros) 
• Introdução ao Photoshop (dois encontros) 
• Introdução ao Indesign (dois encontros) 
• Proposta, criação e layout de um projeto individual 
• Produção e finalização do projeto 
• Fechamento de arquivos para encaminhamento para gráfica e birô de impressão 
• Avaliação do curso e encerramento 

 
 

 
Turma 

 
Local e endereço 

Período do curso  
Dia da semana 

 
Turno 

Horário de aula 

Início Término Início Término 
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T1 EAPE – SGAS – 907 
turmas completas – não há vagas 

28/08/18 04/12/18 3ª feira Noturno 19h 22h 

T2 EAPE – SGAS – 907 
turmas completas – não há vagas 

30/08/18 06/12/18 5ª feira Vespertino 14h 17h 

T3 EAPE – SGAS - 907 28/08/18 04/12/18 3ª feira Vespertino 14h 17h 

 

Gerência – GEAD 
 

_____/_____/______ 

Diretoria – DIAP 
 

_____/_____/______ 

Diretoria – DIDEP 
 

_____/_____/______ 

Chefia do EAPE 
 

_____/_____/______ 

 


