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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao definir Projeto Pedagógico de um Curso é fundamental contextualizar ambiente e 
momento sócio-históricos de sua ocorrência, identificar percepções sobre o exercício 
profissional, a partir do que será possível estabelecer não só o perfil do egresso, mas 
também selecionar conteúdos e estratégias para o oferecimento de atividades 
acadêmicas que possibilitem a mediação entre presente e futuro, visando desenvolver 
habilidades e competências necessárias à inserção profissional do discente. 

Desta forma, este Projeto Pedagógico visa transpor o conceito de reorganização 
curricular, inscrevendo, no caso, o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da 
UNIGRANRIO na realidade das demandas sócio-profissionais da região em que se insere, 
o município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. 

Considerando demandas emergentes do mundo globalizado, que implicam profundas e 
rápidas mudanças nas sociedades, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de 
Tecnologia em Design Gráfico investe na identidade, diferenciação e caracterização do 
mesmo e, propondo novas perspectivas, antecipa e busca promover mudanças 
necessárias à sua compatibilização, frente às demandas contemporâneas que serão 
explicitadas a seguir. 

Além disso, propõe ser um documento norteador na articulação do ensino com o 
compromisso profissional e transformações sociais, fazendo-se presente na medida em 
que busca a formação de profissionais éticos, vinculados à prática, ativos socialmente e, 
também, comprometidos com demandas subjacentes ao progresso científico, 
tecnológico, cultural e social do país como um todo. 

O ato de “projetar”, então, articula e integra as 3 dimensões da ação acadêmica - ensino, 
pesquisa e extensão -, como tentativa de respostas às complexidades da realidade 
contemporânea, buscando, através de estudos e compreensões interdisciplinares, 
apreendê-la. Preza pela disseminação da cultura e da “ciência” do Design e de suas 
práxis, no âmbito do Design Gráfico, por meio da inserção nos meios sociais, da sua 
relevância e aplicabilidade, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos 
nossos egressos. 

Por fim, a excelência de ensino pressupõe a consciência clara do projeto educacional 
global da instituição e a articulação do projeto pedagógico de cada curso que a 
instituição oferece, construído com a participação de todos os personagens 
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institucionais – mantenedores, gestores acadêmicos, professores, alunos e funcionários 
técnico-administrativos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIGRANRIO 

Dados Institucionais 

Dados da Mantenedora Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura S/S LTDA  

CNPJ:  29.403.763/0001-65. 

Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura S/S LTDA, 
entidade legalmente constituída e registrada no 2º Ofício de 
Registro de Pessoas Jurídicas de Duque de Caxias-RJ. 

Endereço: Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – Bairro 25 de 
Agosto – Duque de Caxias/RJ. CEP: 25071-200 

Dados da Mantida Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – 
UNIGRANRIO. 

Endereço: Rua Prof. José Souza Herdy, 1160 - Cidade: Duque de 
Caxias - Bairro: 25 de Agosto - UF: RJ. CEP: 25.071-200. 

Telefone: (21) 2672-7777. 

Endereço Eletrônico: http://www.unigranrio.br  

Credenciamento como 
Faculdade 

Decreto 70.621, de 25/05/1972, DOU de 26/05/1972 

Reconhecimento como 
Universidade 

Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994, DOU de 
17/06/1994. 

Recredenciamento como 
Universidade 

Portaria MEC n° 690, de 28 de maio de 2012, DOU de 
29/05/2012. 

http://www.unigranrio.br/
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Credenciamento para a 
modalidade de EaD 

Portaria MEC n° 159, de 19 de fevereiro de 2014, DOU de 
20/02/2014. 

Estatuto Resoluções CONSEPE nº 41 e 42, de 30 de outubro de 2012. 

Regimento Resolução CONSEPE n.º 52/12, de 13 de dezembro de 2012. 

 

Perfil e Missão da UNIGRANRIO  

A UNIGRANRIO tem como missão “Promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional”. 

A organicidade da missão Institucional confirma a sua personalidade de se empenhar 

em educar, para a transformação social. Os pilares estratégicos sustentabilidade, 

empreendedorismo e empregabilidade revelam o seu interesse em se reformar, se 

modernizar e de se livrar do anacronismo, ajustando-se aos novos tempos. 

Sendo uma universidade moderna, adota metodologias coerentes com os princípios 

filosóficos que a regem, está fundamentada em ações conjuntas, e a transversalidade 

faz-se presente na responsabilidade social por ela assumida. 

A UNIGRANRIO empenha-se em planejar suas ações acadêmico-administrativas, 

respeitando sua identidade e com base nos resultados evidenciados em seus processos 

avaliativos internos e externos, que vem demandando, ao longo de sua trajetória, o 

envolvimento dos segmentos institucionais na busca de qualidade dos serviços 

prestados à comunidade intra e extramuros. 
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Figura 1 - Fundamentos Institucionais 

 

Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

O Estado do Rio de Janeiro tem extensão territorial de 43.780,157 km2 e é composto por 

92 municípios, distribuídos em oito regiões geográficas, segundo o Centro de 

Informação e Dados do Rio de Janeiro (Cide). Conforme dados do último Censo do IBGE 

(2010), a população totaliza 15.993.583 habitantes, sendo a densidade demográfica de 

365,3 hab./km2 e o crescimento demográfico de 1,3% ao ano.  

Devido ao expressivo aumento populacional dos últimos anos é o terceiro Estado mais 

populoso do Brasil e também um dos estados de maior índice de urbanização, com 

96,7% da população residindo em áreas urbanas. Ocupa o 4° lugar no ranking nacional 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com média de 0,832. A taxa de 

alfabetização é de 95,6% - a terceira maior do país - e a média de escolaridade é a 

segunda melhor do Brasil, com 45,6% de sua população com oito anos ou mais de 

estudos. 
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É também o segundo maior polo industrial brasileiro, com destaque para refinarias de 

petróleo, indústrias da construção naval, metalúrgicas, petro-gás-químicas, siderúrgicas, 

têxteis, gráficas, farmacêuticas, de bebidas e moveleiras. 

No âmbito estadual a UNIGRANRIO está inserida em um contexto geográfico que 

envolve dois dos mais prósperos municípios: Duque de Caxias e Rio de Janeiro, com a 

vice-liderança e a liderança, respectivamente, em termos de arrecadação. Das regiões 

do Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é a segunda mais populosa, com mais 

de três milhões e seiscentos mil habitantes distribuídos em 13 municípios:  

Tabela 1 – Municípios pertencentes à Baixada Fluminense: 

MUNICÍPIO 
HABITANTES 

Censo de 2010 

HABITANTES 

Dez/2015 

Duque de Caxias 855.048 882.729 

Nova Iguaçu 796.257 807.492 

Belford Roxo 469.332 481.127 

São João de Meriti 460.711 460.625 

Magé 227.322 234.809 

Mesquita 168.376 170.751 

Nilópolis 157.425 158.309 

Queimados 137.962 143.632 

Itaguaí 109.091 119.143 

Japeri 95.492 99.863 

Seropédica 78.186 82.892 

Guapimirim 51.483 56.515 

Paracambi 47.124 49.521 

Fonte: IBGE Cidades (consulta em Dez/2015) 

Estas cidades com expressivo contingente populacional possuem problemas comuns à 

toda Região Metropolitana. São cidades que vêm buscando o seu amadurecimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Meriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Meriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Japeri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Japeri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serop%C3%A9dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serop%C3%A9dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guapimirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guapimirim
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político e cultural, e os seus moradores estão cientes que precisam exercer, em sua 

plenitude, os seus deveres como cidadãos, exigindo melhoria nas condições de 

saneamento, urbanismo, saúde, segurança, educação e lazer. 

Sobre a área de abrangência da UNIGRANRIO, seguem dados socioeconômicos mais 

atualizados: 

Tabela 2 - Dados socioeconômicos dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO, no 
Estado do Rio de Janeiro 

Município Área (Km2) 
População 
(Estimada 

2015) 

Densidade 
Demográfica 
(Hab./km2) 

PIB per capita 
(Reais – 2011) 

IDHM 
(2010) 

Duque de 
Caxias 

467,619 882.729 1.828,51 30.921,86 0,711 

Macaé 1.216,846 234.628 169,89 59.116,45 0,764 
Magé 388,496 234.809 585,13 10.184,64 0,709 
Nova Iguaçu 521,247 807.492 1.527,60 12.822,61 0,713 
Rio de Janeiro 1.200,278 6.476.631 5.265,82 32.940,23 0,799 
São João de 
Meriti 35,216 460.711 13.024,56 12.713,18 0,719 

Silva Jardim 937,547 21.307 22,77 9.912,55 0,654 
Fonte: IBGE Cidades (consulta em Dez/2015) 

 

Promoção da sustentabilidade socioambiental na gestão e nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

Programa de Gerenciamento de Resíduos - A UNIGRANRIO atende, em conformidade 

com a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 DOU 03.08.2010, às Resoluções: ANVISA 

RDC 306 de 2004 e CONAMA nº 358 de 2005, à orientação correta para a destinação 

ambiental de resíduos por ela gerados. A Universidade possui a Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde com essa finalidade.  

Desde 2009, adotou-se a modalidade de compactação dos resíduos comuns, através de 

máquina compactadora, no local de recebimento dos resíduos comuns. Esta modalidade 

de gestão de resíduos trouxe a opção de segregação dos resíduos recicláveis, no ato da 
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compactação. Após cinco anos, concluiu-se que a adoção dessa modalidade garantiu 

que os resíduos segregados (separação de plástico, vidro, metal e papel) fossem 

destinados a um ambiente de reciclagem devidamente registrado e aprovado pelo órgão 

ambiental do Estado. O resíduo comum, após a segregação dos resíduos recicláveis é 

encaminhado para a Central de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu- RJ (CTR). 

Programa Escola Verde – Com o objetivo de promover a sustentabilidade 

socioambiental, a UNIGRANRIO realiza o Programa Escola Verde, em parceria com o 

Grupo Bayer. O projeto Escola Verde é um programa integrado de responsabilidade 

social, tendo como foco o meio ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde e 

sociedade. O projeto é desenvolvido na UNIGRANRIO e no Clube da Bayer (Belford 

Roxo). O produto, o projeto elaborou a “Cartilha Escola Verde”. 

Projetos e grupos de pesquisa destinados ao estudo da temática socioambiental: 

● Educação em áreas de Conflito: Cidadania, Justiça Ambiental e Juventude na 

região hidrográfica da Baía de Guanabara. 

● Justiças Ambientais, Tecnologias e Culturas Juvenis. 

● Conflitos ambientais relacionados ao complexo fluxo e os problemas de gestão 

das áreas urbanas. 

● Conciliação entre crescimento organizacional, sustentabilidade ecológica e bem 

comum, possibilidade ou utopia? Uma investigação a partir de múltiplas vozes. 

● Centro de desenvolvimento regional da baixada: capacitação para 

desenvolvimento sustentável. 

● Centro de referência mais baixada: portal web de desenvolvimento. 

● Coordenação de estudos sobre desenvolvimento sustentável MAIS Baixada. 
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● Organizações e estratégias de gestão: sustentabilidade, competitividade e as 

funções da administração. 

Concluindo, a UNIGRANRIO se dedica a analisar sua capacidade de inserção no 

desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental nos municípios e regiões em 

que atua. A Instituição considera essencial a inter-relação entre os vetores constituintes 

do desenvolvimento real da humanidade e o compromisso, sempre presente, com a 

melhoria da qualidade de vida, conforme expressa sua Missão, tendo como tema 

transversal em seus currículos, programas e projetos, a Responsabilidade Social.  

 

Histórico da UNIGRANRIO 

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” - UNIGRANRIO é uma 

instituição de ensino superior mantida pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação 

e Cultura S/S LTDA, legalmente constituída e registrada no 2º Ofício de Registro de 

Pessoas Jurídicas de Duque de Caxias-RJ, com sede em Duque de Caxias, Estado do Rio 

de Janeiro.  

O embrião da futura universidade surgiu em 1972, inicialmente como Instituto Superior 

de Estudos Sociais, com a oferta dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Em 

1973, foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras “Grande Rio”, com os cursos 

de Pedagogia e Letras. 

Na década de 80, foram criados os cursos de Odontologia, Enfermagem e Farmácia que 

passaram a integrar a Faculdade de Ciências da Saúde “Grande Rio”. Posteriormente, as 

Faculdades e o Instituto passaram a denominar-se Faculdades Unidas Grande Rio, 

acrescentando a ela o curso de Ciências, com habilitações em Biologia, Matemática e 

Química. A partir de julho de 1992, foi feita a reestruturação desse curso que foi 

desdobrado para licenciaturas e bacharelados em Matemática, Química e Ciências 

Biológicas.  
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O reconhecimento como Universidade do Grande Rio “Professor José de Souza Herdy” 

– UNIGRANRIO se deu através da Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994. Nesse 

ano foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo Bilíngue. 

Em 1995, a Universidade criou o curso de Medicina Veterinária e incorporou a 

habilitação Português-Espanhol, ao Curso de Letras. 

Os anos 90 marcaram um intenso crescimento da UNIGRANRIO, traduzido pela 

oficialização dos seus campi-sedes; em Duque de Caxias (principal), no município de 

Silva Jardim, e na cidade do Rio de Janeiro, com a edição da Portaria MEC n° 2.299, de 

22 de dezembro de 1997, que aprovou as alterações do Estatuto da UNIGRANRIO, 

ratificando a existência destes três campi-sedes.  

Hoje, a UNIGRANRIO tem suas áreas de conhecimento consolidadas. Além dos cursos 

de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária, 

foram criados em 1997, os cursos de Medicina e Fisioterapia.  

Em 2001, foi criado o curso de Educação Física e, no início de 2003, o portfólio de cursos 

foi ampliado com o lançamento do Curso Superior de Tecnologia em Exploração de 

Petróleo e Gás, Curso de Serviço Social, e licenciatura em Informática. 

Em 2004, a UNIGRANRIO criou o curso de Nutrição, complementando a área de saúde, 

e as licenciaturas em Artes Visuais e História, contribuindo para o enriquecimento da 

formação de professores para a educação básica. Em seguida, também, passou a ofertar 

os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e em Marketing. 

A expansão da UNIGRANRIO prosseguiu em 2004 a partir da parceria com dois 

tradicionais Colégios de Duque de Caxias, que se somaram às demais unidades de ensino 

da Universidade. Em 2005, foram ofertados os Cursos Superiores de Tecnologia em 

Radiologia, e em Gestão Ambiental. 
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Em 2006, foram criados os cursos de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo e Gás e os Cursos Superiores de 

Tecnologia em Estética e Cosmética, e em Logística. 

Atenta às solicitações do mundo do trabalho e sem descurar de seu compromisso de 

oferecer educação de qualidade, a UNIGRANRIO acrescentou ao seu rol de cursos, em 

2011, o bacharelado em Engenharia Química, e os Superiores de Tecnologia em Moda, 

em Gestão Financeira, em Redes de Computadores e em Design Gráfico. No primeiro 

semestre de 2012 foram iniciados os cursos de bacharelado em Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo e Teologia. Em 2014, a UNIGRANRIO passou a 

ofertar os cursos de Biomedicina e de Engenharia Ambiental.  

No âmbito da pós-graduação stricto sensu a UNIGRANRIO oferta os seguintes Cursos, 

devidamente recomendados e reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Quadro 1 - Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 

Curso Nível Formação 
Conceito 

CAPES 
Ato Legal 

Administração Doutorado Acadêmica 4 
Portaria MEC nº 188/2015, de 6 
de março de 2015 

Administração Mestrado Acadêmica 4 
Portaria MEC nº 1007, 
Republicada DOU 13/09/2012 

Biomedicina 
Translacional Doutorado Acadêmica 4 

Aprovação na 156ª Reunião 
CTC-ES, de 8 a 12/12/2014 

Biomedicina 
Translacional Mestrado Acadêmica 4 

Aprovação na 156ª Reunião 
CTC-ES, de 8 a 12/12/2014 

Ensino das 
Ciências na 
Educação Básica 

Mestrado Profissional 4 
Portaria MEC nº 1007, 
Republicada DOU 13/09/2012 

Letras e Ciências 
Humanas 

Doutorado Acadêmica 4 
Aprovação na 156ª Reunião 
CTC-ES, de 8 a 12/12/2014 

Letras e Ciências 
Humanas 

Mestrado Acadêmica 4 
Portaria MEC nº 1007, 
Republicada DOU 13/09/2012 

Odontologia Mestrado Profissional 4 
Portaria MEC nº 1007, 
Republicada DOU 13/09/2012 
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Fonte: PROPEP/março 2015 

O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) é membro efetivo da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), 

desde 2006. 

A expansão da UNIGRANRIO se dá em regiões com expressivo e crescente contingente 

populacional e elevada densidade demográfica e buscando ampliar a sua área de 

atuação, a Universidade tem hoje, além dos três campi originais, os que foram 

posteriormente credenciados pelo MEC: Magé (Campus IV), São João de Meriti (Campus 

V), Macaé (Campus VI) e Nova Iguaçu (Campus VII). Vinculadas aos campi homologados 

em 1997, como campus sede, encontram-se em funcionamento as unidades localizadas 

em Santa Cruz da Serra e Casemiro de Abreu, pertencentes ao Campus Duque de Caxias; 

e as unidades localizadas na Barra da Tijuca, em Irajá, na Penha e em Vila da Penha, 

pertencentes ao Campus Rio de Janeiro/Lapa.  

Em 28 de maio de 2012 foi publicado o Ato de Recredenciamento da Universidade, a 

Portaria MEC n° 690. 

O ano de 2014 constituiu-se em novo marco na trajetória da UNIGRANRIO com o 

credenciamento da Universidade para a oferta da modalidade de Ensino a Distância 

(EaD), mediante Portaria Ministerial nº 159, de 19 de fevereiro de 2014, com a 

autorização do Curso de Administração e do lançamento do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, além da oferta de cursos de Pós-

graduação Lato Sensu, nesta modalidade. 

A gestão da UNIGRANRIO, no uso de suas prerrogativas de autonomia é exercida pelos 

órgãos da administração superior, pela administração acadêmica e pelos órgãos 

suplementares. Os órgãos da Administração Superior e demais órgãos colegiados têm 

as suas atribuições definidas no Estatuto da Universidade, e os Órgãos Suplementares 

são regulamentados pelo Regimento e normas emanadas do Conselho de Ensino, 

Pesquisa – CONSEPE. 
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As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo e 

cooperação, ordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e saberes que fortalecem 

a realização e o alcance da Missão institucional. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

Denominação Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

Dados da Mantida Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – 
UNIGRANRIO. 

Endereço: Rua Prof. José Souza Herdy, 1160 - Cidade: 
Duque de Caxias - Bairro: 25 de Agosto - UF: RJ. CEP: 
25.071-200. 

Endereço Eletrônico: http://www.unigranrio.br  

Autorização/Reconhecimento 
e Renovação do 
Reconhecimento com data no 
DOU 

Resolução CONSEPE 36/10 – 08/10/2010 

 

Vagas autorizadas 100 vagas anuais 

(Conforme a Resolução Concepe nº 36/10 de 8 de outubro 
de 2010) 

Turnos de funcionamento Noturno 

Carga Horária 1.760 horas 

Integralização Mínimo: 2 anos 

Máximo: 3 anos 

http://www.unigranrio.br/
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Identificação e Perfil do 
Coordenador 

Sérgio Luís Sudsilowsky Ferreira. 

Possui graduação em Desenho Industrial pela 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB, 1998) e mestrado 
em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio, 2003), onde também realiza tese de 
doutoramento no Departamento de Artes e Design.  

Membro da Comissão Nacional de Elaboradores e 
Revisores de Itens da Educação Superior (CERES) do Banco 
Nacional de Itens (BNI) para o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes 2015 (ENADE 2015), na área 
de Tecnologia em Design Gráfico (INEP/MEC). 

Professor há 20 anos, atuou em todos os níveis de ensino, 
desde o ensino fundamental até a pós-graduação. 

Foi coordenador dos Bacharelados em Design de Moda e 
Design de Superfície da Faculdade SENAI CETIQT (RJ) por 5 
anos, onde também era professor e orientador na 
graduação e na pós-graduação.  

Atualmente é coordenado do Curso Superior de 
Tecnologia em Design Gráfico da UNIGRANRIO (Duque de 
Caxias), onde atua como professor. Também leciona e 
orienta trabalhos de Conclusão em cursos de pós-
graduação PUC-Rio e Instituto Europeo di Design (RJ). 

Tem portfólio com projetos na área de Design, 
especificamente em comunicação visual, moda, 
estamparia, cenografia e produto. Como pesquisador, 
investiga os seguintes temas: design de superfície, 
estamparia, projeto em design, metodologia de projeto, 
design de espaços e tendências (comportamento e 
consumo), além das relações entre design e as novas 
tecnologias (impressão digital em suportes têxteis, 
engenharia de estampa e impressão 3D). 

Tempo de exercício na UNIGRANRIO – 10 meses. Tempo 
na função de Coordenação – 7 meses. 
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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  
 

1.1. Contexto Educacional 
A UNIGRANRIO se dedica a analisar sua capacidade de inserção no desenvolvimento 
cultural, econômico, social e ambiental nos municípios e regiões em que atua. A 
Instituição considera essencial a inter-relação entre os vetores constituintes do 
desenvolvimento real da humanidade e o compromisso, sempre presente, com a 
melhoria da qualidade de vida, conforme expressa sua Missão, e tem como tema 
transversal em seus currículos, programas e projetos, a Responsabilidade Social 
Organizacional, concebida como: 

“É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da organização 
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
organizacionais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 
preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. ” (Adaptado do 
Instituto Ethos). 

Nesse sentido, o projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 
busca atender às demandas da sociedade, ao fomento do sustento econômico, à 
promoção e à criação da cultura na região de inserção da UNIGRANRIO, que abriga e 
respeita os valores locais, esforçando-se para ser sempre fator de promoção e 
desenvolvimento da qualidade de vida. 

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” busca promover a integração 
do ser humano, da sociedade e do meio ambiente, através de um projeto educacional 
interdisciplinar que agregue todos os seus recursos e talentos, com o objetivo de formar 
líderes empreendedores capazes de influenciar na melhoria da sua qualidade de vida e 
da comunidade. 

Ao decidir pela busca de credenciamento para oferta do curso de Tecnologia em Design 
Gráfico, a Universidade, em respeito à trajetória de sua realidade histórica e à obra 
educacional do seu fundador, Prof. José de Souza Herdy. Já preparada para tanto, 
assumiu o compromisso de manter-se adaptada às necessidades e às exigências do 
mercado e da legislação educacional, esperando influenciar, eficazmente, no 
desenvolvimento socioeconômico, ambiental, tecnológico e cultural de todo o Estado. 

Tendo como espaço de atuação, como exposto acima, a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, que reúne em seus setores industriais o segmento gráfico e o têxtil, além da 
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prestação de serviços em todas as esferas relacionadas à Economia Criativa que formam, 
com os demais, o segundo maior polo de riqueza do país, a UNIGRANRIO, ao ofertar o 
Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, atende não somente à demanda de 
qualificação profissional dos citados setores, mas também responde à mudança 
percebida com o crescimento do setor terciário, no destaque para serviços e negócios. 

Atende, desse modo, à carência de formação superior em Design Gráfico relativa ao 
escopo regional, suprindo uma demanda atualmente atendida apenas por cursos livres 
e cumprindo posicionamento estratégico educacional, com o objetivo de tornar-se um 
centro de referência na formação e pesquisa em Design na Baixada Fluminense. 

O planejamento para a implantação da oferta do curso seguiu as políticas e os objetivos 
previstos no PDI e as decisões contidas no Estatuto e Regimento Geral da UNIGRANRIO, 
assim como baseou-se na análise criteriosa de indicadores econômicos e sociais da 
região onde está instalado, além de considerar a distribuição geográfica, a demanda 
reprimida por educação superior, a população do ensino médio, a demanda por cursos 
superiores, a oferta de vagas e as taxas bruta e líquida de matriculados na educação 
superior. 

Por meio do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, a Universidade prepara o 
aluno para atender às demandas do mundo do trabalho, oportunizar sua atualização 
através da educação continuada, desenvolver sua autonomia para que aprofunde seus 
conhecimentos, com vistas a desenvolver as competências, habilidades e atitudes 
requeridas para o exercício profissional e da cidadania. Além disso, ao oferecer este 
curso, a UNIGRANRIO busca oportunizar o acesso ao saber acadêmico e a democratizar 
o conhecimento, como um meio de desenvolver, e capacitar as pessoas, colaborando 
assim para redução do nível de despreparo e minimização das desigualdades sociais. E 
é desta forma que o Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Design Gráfico 
sustenta-se nos pilares estratégicos da UNIGRANRIO – a sustentabilidade, a 
empregabilidade e o empreendedorismo – que têm como tema transversal a 
responsabilidade social e a interdisciplinaridade. 

Soma-se a esses dados a experiência acumulada pela UNIGRANRIO de atender a alunos 
trabalhadores provenientes das classes C e D e a oferta bem-sucedida nos seus cursos 
presenciais, o que lhe garante credibilidade e respeito, perceptíveis na imagem 
conhecida e sustentada por aqueles que nela têm buscado e encontrado qualidade de 
ensino, com preço acessível. 
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Assim, o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico assumiu em definitivo sua a 
vocação em projetos para Mídia Impressa (folders, cartazes, papelaria, revistas, livros 
etc.), uma vez que a região em que estamos inseridos apresenta mais oportunidades 
para um profissional especializado nesse segmento. Além disso, o tempo de duração de 
uma graduação tecnológica nos direciona para sermos mais focados, em detrimento de 
um generalismo que os bacharelados plenos podem alcançar. 

Ressaltamos, porém, que para ser apto a projetar artefatos para "mídia impressa", é 
importante que o nosso aluno também aprenda "mídias digitais", pois entendemos que, 
na contemporaneidade, não existe mídia impressa sem as ferramentas digitais - motivo 
pelo qual continuaremos a oferecemos todas as ferramentas digitais necessárias para o 
desenvolvimento dos projetos de Design Gráfico. 

Concluindo, em 2012, o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da Unigranrio 
recebeu a comissão de avaliação de reconhecimento do MEC, obtendo conceito 4. 

 

1.2 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

A visão institucional da UNIGRANRIO consiste em “entregar valor à sociedade, 
empenhando-se na oferta de uma educação que participe ativa e permanentemente das 
comunidades em que se insere e atue como agente de transformação social por meio 
de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão”. A visão institucional é traduzida em 
seu lema “Ir Além da Sala de Aula”.  

Os três pilares da UNIGRANRIO estão obrigatoriamente presentes nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se, os indispensáveis projetos de ações de 
Responsabilidade Social, que levam a divulgação e produção de conhecimentos e a 
pluralidade étnico-racial, as questões indígenas, a sustentabilidade e preservação do 
meio ambiente. Da mesma forma, a busca incessante da interdisciplinaridade, sustenta 
as diretrizes e o projeto pedagógico do curso, que contempla: 

● Uma matriz curricular que busca trabalhar a interdisciplinaridade e a prática 
profissional, através dos projetos, sendo ao mesmo tempo sintonizada com as 
teorias de vanguarda e as práticas organizacionais necessárias à formação do 
profissional de Design Gráfico, desenvolvendo lhe a competência de transferir os 
conhecimentos teóricos e os advindos da experiência cotidiana para o ambiente 
de trabalho, e o seu campo de atuação profissional, atuando em diferentes 
modelos organizacionais ao revelar-se o profissional adaptável e capaz de 



 

21  

 

aprender ao longo da vida, já que sua formação não se esgota nesta etapa 
formativa; 

● A flexibilização curricular, garantida pelos Trabalhos Acadêmicos Efetivos e pela 
oferta das Atividades Complementares, que garantem ao aluno o atendimento 
às tendências do mercado na área, através de uma formação condizente e 
contemporânea; 

● A adoção de uma metodologia ativa no ensino e aprendizagem, que busca 
promover práticas voltadas ao desenvolvimento da autonomia intelectual e 
profissional do aluno e a sua integração entre a teoria e a prática, através de 
casos e simulações projetuais comuns na área de Design Gráfico, além de visitas 
técnicas e da realização de seminários; 

● A busca constante em estreitar relacionamentos com as empresas e indústrias 
locais, para a oferta de estágios extracurriculares e absorção dos egressos do 
curso; 

● Uma equipe de docentes com ampla formação e experiência acadêmica e de 
mercado, que traz exemplos advindos da realidade que o futuro profissional irá 
enfrentar; 

● A avaliação sistemática do currículo, do material didático e de desempenho de 
professores, realizada em parceria com a Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

O ensino de graduação, função inerente ao conceito de universidade como organização 
escolar, tem papel de maior destaque na UNIGRANRIO e constitui mecanismo 
fundamental para o alcance da sua missão. É no universo dos seus cursos de graduação 
que estão os principais instrumentos utilizados no processo educacional. Como 
componente básico do processo de conhecimento, entendido como uma forma teórico-
prática de compreensão do mundo, o ensino tem como objetivo a formação profissional 
capaz de estimular, num ambiente em que se vivencia a sustentabilidade, a capacidade 
crítica e empreendedora do discente, visando equacionar e responder às múltiplas 
demandas do mercado de trabalho e configurando, dessa maneira, a sua preocupação 
com a empregabilidade. 

A empregabilidade é uma preocupação central do curso. A UNIGRANRIO sempre busca 
firmar estágios com instituições de respaldo como forma de agregar valor ao currículo 
dos alunos, facilitando, assim, o seu ingresso no mercado de trabalho. Além disso, a 
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instituição desenvolveu um Sistema de Acompanhamento dos Egressos, com o intuito 
de monitorar e auxiliar a alocação profissional de nossos ex-alunos.  

O ensino adota metodologia coerente com os princípios que regem a filosofia da 
UNIGRANRIO, fundamentada em pressupostos teóricos que favorecem a formação do 
indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para as atividades de pesquisa 
e de extensão. Nessas últimas, surge o espaço em que alunos, professores, servidores e 
administradores se unem para, em ações conjuntas e contínuas, impor a si mesmos e 
simultaneamente promover a responsabilidade social, conforme compromisso 
formalmente assumido no PDI pela Instituição. 

A pesquisa na UNIGRANRIO é uma questão estratégica, tratada como compromisso que 
se transfere ao longo dos anos e nos períodos de desenvolvimento do PDI. Pela sua 
própria natureza, a política institucional para a pesquisa é desenvolvida em várias 
unidades acadêmicas e está ajustada a cada uma delas. 

As diversas atividades de extensão ocorrem através de cursos teóricos e práticos, 
visando aprofundar o processo de conscientização sobre o fortalecimento da ideia de 
cidadania por meio dos instrumentos éticos sociais. 

Uma das premissas fundamentais desse trabalho atrelou-se - conforme estabelecido no 
PDI - ao entendimento de que a universidade deve ser capaz, através de seus projetos, 
de influenciar o ambiente social em que está inserida, seja contribuindo para o 
desenvolvimento da sociedade local através de capacitações e oficinas em diversos 
segmentos, seja produzindo novas tecnologias e/ou conduzindo os processos na 
sociedade de forma ética e tecnicamente competente. 

A UNIGRANRIO, combinando qualidade e experiência acadêmicas, coloca-se em 
condições de suprir as novas demandas, pelo ensino universitário, pela pesquisa e 
extensão, sendo capaz de proporcionar o diferencial como agente formador e indutor 
do desenvolvimento deste importante espaço que integra o Rio de Janeiro. Antes 
mesmo de se tornar Universidade, a Instituição já realizava inúmeras atividades na 
comunidade. Em sua concepção de educação à comunidade é elemento coadjuvante do 
processo de consolidação de seus propósitos, como campo de atuação social e 
profissional. 

Neste contexto, o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico vem realizando 
atividades de extensão abertas à Comunidade, na forma de cursos, palestras e 
seminários, com profissionais da área, como as a seguir relacionadas: 
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Encontro com Mestres 

O evento tem como objetivo promover palestras com profissionais referenciados em 
suas respectivas áreas de atuação, que compartilham experiências reais de atuação e 
vivência de mercado. 

Oficinas de criação 

As oficinas de criação têm como objetivo fomentar o aperfeiçoamento e auto-formação 
discentes por meio de encontros orientados albergando temas técnicos específicos. As 
oficinas servem também como espaço de produção pessoal do aluno, para fins de 
divulgação e promoção de seu trabalho. 

Cursos de Férias 

Durante o período de férias, são oferecidos cursos de extensão, abertos à comunidade. 

QCiência 

A QCIÊNCIA é uma mostra que visa estimular a produção de tiras de desenho em 
quadrinhos por alunos dos cursos de Design Gráfico, Comunicação Social e Licenciatura 
em Artes Visuais. As tiras de desenho em quadrinhos deverão ter como foco os trabalhos 
de Iniciação Científica realizados por acadêmicos da UNIGRANRIO. A Mostra possui 
caráter competitivo e premia aos alunos responsáveis pelas melhores tiras de desenho 
em quadrinhos e faz parte do SINTEC (Seminário de Iniciação Tecnológica e Científica da 
Unigranrio). 

Visitas orientadas 
Ao longo do semestre, os alunos participam de visitas orientadas. No caso dos museus, 
o objetivo é que os alunos tenham contato com diferentes tipos de manifestações 
culturais e conhecimento de técnicas e estilos artísticos. Em relação às rádios e gráficas, 
a meta é fazer com que os estudantes conheçam veículos e profissionais atuantes da 
área de Comunicação e Design. 
 
Curso de pós-graduação Latu Sensu 
Em vistas de oferecer educação continuada e aperfeiçoamento, são oferecidos, desde 
2013, as pós-graduações em Fotografia, Web Design, Design de Jogos, Design Editorial 
e Ilustração. 

Semana da Escola de Ciências Sociais Aplicadas 
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O evento tem como objetivo promover a integração entre profissionais, estudantes e 
professores, trazendo diferentes visões e proporcionando o acesso à atualização 
profissional. 

EmCurta 

Mostra universitária de curtas-metragens em caráter competitivo, realizada em cada 
primeiro semestre do ano letivo. Reúne diversas categorias, como documentário, ficção, 
animação e filmes publicitários, recebendo competidores de diversas universidades do 
país, além das produções feitas por alunos da Unigranrio. 

Estas atividades extensionistas tornam as práticas acadêmicas um campo de 
experiências que possibilita não somente o aperfeiçoamento das competências, mas 
também o desenvolvimento de valores e princípios direcionados ao desenvolvimento 
humano.   

 
1.3. Objetivos do Curso 
Os objetivos propostos para o Curso atingem não apenas a formação para o exercício 
profissional, mas, a formação de um ser humano com visão holística, apto para a 
interpretação de um papel socialmente atuante, informado sobre as questões globais e 
locais que permeiam o seu meio cultural, social e econômico. Além do mais, a proposta 
é que o curso tenha um cunho eminentemente prático, voltado para a correlação entre 
a teoria e a práxis organizacional, alinhando o Projeto Pedagógico do Curso aos 
conceitos que dão sustentação à realização plena do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UNIGRANRIO: os conceitos de Trabalhabilidade, de Sustentabilidade e 
de Empreendedorismo.  

O Curso, com base nos pilares estratégicos anteriormente descritos, tem como diretrizes 
formadoras:  

a) a construção da autonomia profissional e intelectual, instrumentalizando o aluno para 
ser capaz de aprender a aprender, de maneira continuada, para tomar decisões 
conscientes sobre seu futuro profissional, de forma a assegurar sua empregabilidade;  

b) uma educação pessoal e profissional voltada para a melhoria da qualidade de vida e 
do desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável, para o indivíduo, para 
a coletividade e o próprio planeta;  

Assim, alinhado com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Profissional, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (ainda que estas sejam focadas para os bacharelados) e o que 
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orienta o Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia, o Curso Superior de Tecnologia 
em Design Gráfico tem por objetivos:  

Objetivos gerais 

• Proporcionar formação pessoal e profissional empreendedora por meio de 
atividades que visem ao desenvolvimento tecnológico e à formação de cidadãos 
comprometidos com a comunidade; 

• Propiciar a formação de profissionais criativos e capazes de atuar em sua área de 
conhecimento, aptos a propor soluções inovadoras, utilizando o domínio de 
técnicas relativas à linguagem visual, levando sempre em consideração os 
aspectos socioeconômicos e culturais e a promoção da melhoria das 
comunidades em que estão inseridos; 

• Estimular o desenvolvimento de habilidades e competências para aprofundar os 
conhecimentos acerca do setor produtivo, materiais, processos produtivos, 
tecnologias pertinentes ao mercado em que irá atuar e outras manifestações 
regionais; 

• Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos que capacitem o acadêmico para 
planejar, analisar, avaliar, projetar e executar soluções voltadas à comunicação 
visual, de uma maneira clara, ética e objetiva, tendo total responsabilidade de 
suas ações; 

• Exercitar simulações técnicas, integrando a prática e a teoria no 
desenvolvimento de projetos em Design; 

• Oferecer formação específica para os profissionais já atuantes no mercado, 
possibilitando crescimento e aprimoramento profissional. 

 

Objetivos Específicos 

• Possibilitar, através de convênios, o acesso a empresas e instituições atuantes 
na área de modo a propiciar a vivência de situações reais da profissão que 
contribuirão para a preparação do graduando para o mercado de trabalho; 

• Fornecer embasamento teórico advindo das atividades práticas, de forma a 
possibilitar a familiarização com as novas tendências do mercado e o 
desenvolvimento de uma postura crítica em relação às propostas para vários 
setores; 
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• Possibilitar experiências de aprendizagem que possibilitem a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento de competências nos diversos segmentos da 
área de Design Gráfico; 

• Desenvolver visão sistêmica de projeto, demonstrando capacidade de conceituá-
lo de acordo com o arranjo adequado de diversos componentes materiais e 
imateriais, processos de produção, considerando os aspectos econômicos, 
psicológicos e sociológicos do produto; 

• Incentivar a interação com especialistas de diferentes áreas de conhecimento 
com vistas a possibilitar a utilização de conhecimentos diversos para atuar em 
equipes interdisciplinares na elaboração execução de pesquisas e projetos; 

• Capacitar para atuar nas diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, 
a saber: definição de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, 
geração e avaliação de alternativas, configuração de solução e comunicação de 
resultados; 

• Criar situações de aprendizagem para organização de projetos em equipes de 
trabalho. 

 

 

1.4. Perfil Profissional do Egresso 

O Curso pretende sempre adequar o seu currículo ao perfil do profissional que é 
requerido tanto pela dinâmica de mercado de trabalho, como deve corresponder, 
concomitantemente, às duas ordens de exigências, ressaltadas nos objetivos, ou seja, 
uma sólida formação profissional, associada ao aprimoramento da prática, da ética e da 
cidadania. A integração dessas duas dimensões - formação humanística e conhecimento 
técnico-teórico de Design - norteia a constituição do projeto de formação do curso. 
Espera-se, dessa forma, que o egresso se situe na sociedade em posição digna, 
respeitada, e que expresse o alcance e a manutenção da qualidade de vida. 

O perfil do Egresso do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da UNIGRANRIO 
foi articulado a partir dos objetivos do Curso, contemplando-se as aspirações de 
formação humanística, os pilares acadêmicos expressos no PDI e o desenvolvimento das 
competências e habilidades requeridas para o exercício profissional na área de Design 
Gráfico. 
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O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico privilegia o conhecimento técnico-
prático, com sólida formação humanista, que habilite o seu egresso inserir-se, com 
destaque, no mercado de trabalho, justamente pela sua capacidade de argumentação e 
de percepção crítico-construtiva. 

Nesse sentido, a formação dos alunos está pautada nos Pilares Estratégicos da 
UNIGRANRIO que fundamentam o Projeto Político-pedagógico institucional. São elas: 
 
Empregabilidade 
 

• Adequação às demandas do mercado; 
• Promoção da autonomia profissional e intelectual do aluno; 
• Capacidade de colocação e recolocação no mercado de trabalho. 

 
Empreendedorismo 
 

• Criação da cultura e desenvolvimento das habilidades empreendedoras; 
• Capacitação para transformar ideias em negócios e gerir sua carreira; 
• Iniciativa para empreender internamente colaborando para o desenvolvimento 

dos negócios existentes. 
 
 
Sustentabilidade 
 

• Promoção do desenvolvimento sustentável das instituições no tripé econômico, 
social e ambiental; 

• Alcance e manutenção da qualidade de vida pessoal e planetária; 
• Compromisso com modelos de negócios e com a promoção de produtos e 

serviços que contribuam com a perpetuidade da organização e do meio 
ambiente. 
 

Assim sendo, o perfil geral do aluno é dessa forma caracterizado como sendo de 
formação generalista, apto a compreender e responder às necessidades do indivíduo e 
da sociedade, com ética e capacidade crítica, reflexiva e de visão humanitária, 
relativamente à concepção, ao desenvolvimento e acompanhamento de projetos 
voltados a sistemas de informações visuais e de comunicação, através da concepção de 
artefatos, bem como da sua produção, considerando questões de ordens estética e 
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simbólica, em meio aos aspectos tecnológicos e funcionais, atuando criativamente na 
identificação e resolução de problemas, considerando componentes políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com aguçada capacidade de inovação a 
partir de conceitos científicos e tecnológicos, sendo, deste modo, um fomentador das 
práticas construtivas do Design Gráfico nos âmbitos sociais, culturais e produtivos no 
meio no qual se insere. 
 
Habilidades e Competências 
 
São habilidades propostas e consideradas no projeto pedagógico: 

• definir parâmetros de projeto considerando fatores estéticos, simbólicos, 
ergonômicos e produtivos; 

• conectar fundamentos conhecidos para a produção de conhecimento ou 
procedimentos criativos e inovadores; 

• interesse multidisciplinar; 
• apurada percepção visual, espacial e de proporcionalidade; 
• aptidão para o raciocínio geométrico; 
• capacidade para a expressão verbal e sobretudo visual; 
• iniciativa empreendedora; 
• discernimento no uso de recursos informacionais - computacionais; 
• sociabilidade, alteridade e altruísmo; 
• capacidade de avaliação autocrítica. 
• Por competência, entende-se que “a constatação da competência na academia 

pressupõe um conjunto de critérios referenciados no perfil do aluno que se quer 
formar, descrito no projeto pedagógico do estabelecimento de ensino. Esses 
critérios formam a base para o julgamento das competências dos alunos, 
analisadas em função de seu desempenho acadêmico”. 

• São competências buscadas neste projeto pedagógico: 
• aplicar conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

prática do projeto; 
• dominar linguagem técnica; 
• possuir capacidades multidisciplinares; 
• atuar em atividades interdisciplinares; 
• saber trabalhar em equipe; 
• contextualizar o design com visão sistêmica em aspectos ambientais, culturais, 

econômicos, históricos, sociais e tecnológicos; 
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• identificar demandas da sociedade e propor soluções; 
• conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
• selecionar e especificar materiais e processos de produção; 
• considerar as necessidades do relacionamento humano com seu entorno; 
• compreender as dinâmicas políticas e do mercado produtivo 
• como fenômenos sociais; 
• planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de design; 
• identificar, formular e resolver problemas de design; 
• desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
• avaliar criticamente alternativas de solução a problemas; 
• comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
• valorizar a atuação profissional ética e responsável; 
• objetivar a permanente e indispensável atualização profissional. 

 
1.5 Estrutura Curricular 

A estrutura curricular foi concebida com o objetivo de desenvolver a capacidade crítica 
e analítica dos alunos no âmbito do Design Gráfico, possibilitando a tomada de decisão 
com base em uma compreensão teórica e prática das organizações e do cenário 
estratégico, a partir do diagnóstico dos problemas e da intervenção nas soluções 
organizacionais. O curso promove, em seus egressos, a autonomia e a disciplina na 
atualização profissional e o domínio das ferramentas computacionais aplicada ao Design 
Gráfico, além de oportunizar o acesso ao saber acadêmico e a democratizar o 
conhecimento, colaborando assim para redução do nível de despreparo e minimização 
das desigualdades sociais. 

A fim de que os objetivos definidos no PPC sejam alcançados e o conhecimento possa 
ser construído ao longo da trajetória de estudos do aluno, a organicidade curricular do 
curso busca promover a interdisciplinaridade através dos “projetos integradores”, como 
requisito para a consolidação de saberes especializados, bem como a sua aplicação na 
prática profissional, com vistas à adequação às diferenças individuais dos alunos, às 
peculiaridades locais e regionais, às demandas do mercado de trabalho e a permanente 
evolução tecnológica e científica. 

A formação integral do graduando em Design Gráfico, que vai além do desenvolvimento 
na área de conhecimento profissional, também se encontra presente no PPC a partir da 
metodologia adotada que contempla: o desenvolvimento no aspecto ético (pessoal e 
profissional) e relacional; o desenvolvimento de atitudes e valores como a criticidade, a 
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cooperação, a pró-atividade, a autonomia e o trabalho em equipe multiprofissional e a 
participação social como sujeito. 

Destaque-se os diferenciais do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da 
UNIGRANRIO, tais como: 

● A flexibilização curricular garantida pela oferta de disciplinas optativas e das 
atividades complementares, que garantem ao discente o atendimento às 
tendências do mercado na área de design e uma formação condizente com a 
área de Design Gráfico; 

● A avaliação sistemática do currículo e de desempenho de professores, realizada 
em parceria com a Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

● Possibilidade de reingresso nos cursos de Design de Moda, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Arquitetura ou Marketing, o que proporciona grande 
flexibilidade ao discente e a possibilidade de formação múltipla, de acordo com 
suas necessidades ou interesses profissionais; 

● Utilização de ferramentas tecnológicas que irão preparar o egresso para atuação 
mais eficaz e adequada às necessidades do mercado de trabalho. 
 

Outro diferencial importante do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da 
UNIGRANRIO é que ele foi concebido para contemplar as novas exigências do mercado 
de trabalho e a crescente necessidade de capacitação de novos profissionais para a área 
de Comunicação Visual, por meio de curso superior, com formação ampla, competente, 
dinâmica e flexível. 

Levando-se em conta as legislações já citadas, como as Diretrizes Nacionais, e os Pilares 
Estratégicos do Projeto de Desenvolvimento Institucional, a organização curricular do 
Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da UNIGRANRIO estrutura-se a partir 
de um conjunto de módulos, que congrega as disciplinas estratificadas segundo os 
“Eixos de Conhecimento”: Comunicação e Percepção, Criação e Conhecimento. Os três 
Eixos de Conhecimento são claramente demarcados e atuam em interação entre si, a 
saber: 

● Conhecimento (Conteúdos básicos) 

● Comunicação e Percepção (Conteúdos específicos) 

● Criação (Conteúdos teórico-práticos) 

Em cada um desses Eixos de Conhecimento, o aluno desenvolve as competências que 
serão necessárias para a formação do perfil exigido pelo mercado, como segue: 
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Conhecimento 

(Conteúdos básicos) 

Comunicação e Percepção 

(Conteúdos específicos) 

Criação 

(Conteúdos teórico-práticos) 

 
Desenho e Percepção 

Ilustração 

Animação 

Fotografia 

Projeto de Identidade Visual 

Tipografia 

Projeto Final 

Computação Gráfica I 

Computação Gráfica II 

Computação Gráfica III 

Computação Gráfica IV 

Design de Interfaces 

Embalagem 

Design Editorial 

Webdesign 

História do Design 

Produção Gráfica 

História da Arte 

Marketing I 

Metodologia do Projeto em 
Design 

Estudo e Produção de Texto 

Psicologia do Consumidor 

Empreendedorismo 

Ética e Legislação em Design 

 

Como já citado, reforçamos que a organização da estrutura curricular do Curso foi 
pensada de modo a respeitar os requisitos da interdisciplinaridade e da flexibilidade, 
com atualização e renovação contínuas. A interdisciplinaridade visa superar uma 
organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques, 
fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. 

A interdisciplinaridade constitui, para docentes e discentes, uma das principais vias por 
onde se processam as relações acadêmicas. Para tanto, considera-se importante a 
articulação entre os planejamentos de ensino, de modo que não se tornem repetitivos 
os assuntos abordados, bem como se solicita a participação nos projetos de pesquisa 
que fazem interface pelos diferentes componentes curriculares, como já explicitado 
anteriormente.  

Os Trabalhos Integradores, coordenados pelas disciplinas de cunho projetual, permitem 
a interação dos conteúdos entre as disciplinas estabelecidas, desde o início de cada 
semestre até a apresentação em data estipulada pelo calendário acadêmico do curso. 

Semestralmente os projetos são renovados, apresentando temas da atualidade e 
ligados à área. 
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A formação teórico-prática compreende a base curricular necessária para a formação de 
um profissional crítico e, portanto, capaz de compreender o mundo e interferir na 
realidade. Em razão disto, a integração das disciplinas teóricas com as práticas se faz 
gradualmente. 

Ao longo dos demais semestres, o aluno trava contato com diferentes conteúdos 
disciplinares transversais de maneira a amadurecer a sua formação. Isto pode ser 
percebido nas ementas das disciplinas e nas propostas das atividades práticas 
desenvolvidas ao longo do curso, como também, nas atividades complementares e 
eventual oferta de disciplinas optativas/eletivas a cargo da Direção da Escola de Ciências 
Sociais Aplicadas. 

 

A estrutura curricular do Curso de Design Gráfico constitui-se da seguinte forma: 

1º Período      Carga Horária 

Desenho e Percepção  80h 

Produção Gráfica  60h 

Estudo e Produção de Texto 60h 

História da Arte  80h 

Psicologia do Consumidor 80h 

Computação Gráfica I  80h 

 

 

2º Período                                                      Carga Horária 

Tipografia  40h 

Ilustração  60h 

Embalagem   60h 

Fotografia  80h 

História do Design  80h 

Computação Gráfica II  80h 
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3º Período 

Design editorial  80h 

Design de Interfaces  80h 

Projeto de Identidade Visual 80h 

Metodologia do Projeto  40h 

Marketing I  80h 

Computação Gráfica IV  40h 

 

4º Período 

Empreendedorismo  80h 

Animação e Vídeo  80h 

Animação  80h 

Webdesign  80h 

Ética e legislação em design  40h 

Projeto final  40h 

 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA   1620h 

Disciplinas Curriculares:   1620h 

Atividades Complementares:      140h 

Carga Horária Total:   1760h 

 

Optativa 

Libras       40h 
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1.15.1. Representação Gráfica do Curso 

 

 

1.6. Conteúdos Curriculares 

O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da UNIGRANRIO tem como objetivo 
principal formar profissionais em nível de graduação tecnológica, capacitados para a 
apropriação do pensamento reflexivo sobre o desenvolvimento humano científico, 
tecnológico e ético, a propor soluções para problemas produtivos, mercadológicos e de 
uso para, com sensibilidade estética, desenvolver sistemas de informações visuais e 
produtos industrializados, habilitado a atender e satisfazer demandas sociais, tanto do 
ponto de vista do produtor quanto de consumidores e usuários, observados o 
ajustamento histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das sociedades em seu 
contexto social, econômico, cultural e ambiental. 

Neste sentido buscam-se competências e habilidades essenciais ao exercício profissional 
capacitando o discente através de informações técnicas e pedagógicas, visando prepará-
lo adequadamente para o âmbito socioeconômico e cultural, garantindo, assim, a 
empregabilidade do discente no mundo de trabalho globalizado. 
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A composição curricular do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da 
UNIGANRIO contempla disciplinas e atividades que buscam desenvolver as 
competências e habilidades estabelecidas pela legislação, a saber: 

• Aptidão para produzir projetos que envolvam sistemas de comunicação e de 
informações visuais, artísticas, estéticas culturais e tecnológicas, observados o 
ajustamento histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das 
comunidades bem como as características dos usuários e de seu contexto 
socioeconômico e cultural; 

• Demonstrar visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-
lo a partir da combinação adequada de diversos componentes materiais e 
imateriais, processos de fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e 
sociológicos do produto; 

Domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber: 

• Definição de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e 
avaliação de alternativas, configuração de solução e comunicação de resultados; 

• Capacidade criativa para propor soluções inovadoras, utilizando domínio de 
técnicas e de processo de criação; 

• Possuir domínio de linguagem própria, expressando conceitos e soluções em 
seus projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e reprodução 
visual; 

• Capacidade de interagir com especialistas de outras áreas de modo a utilizar 
conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e 
execução de pesquisas e projetos; 

• Visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos socioeconômicos e 
culturais, revelando consciência das implicações econômicas, sociais, 
antropológicas, ambientais, estéticas e éticas de sua atividade. 

• Conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida visão 
setorial, relacionado ao mercado, materiais, processos produtivos e tecnologias. 

Os conteúdos curriculares atendem às Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação 
Tecnológica e traduzem as competências e habilidades, flexibilidade e mutabilidade que 
demonstram o conjunto de saberes e conhecimentos dentro de uma visão global do 
campo do Design Gráfico, observando-se as especificidades locais e regionais. Estes 
conteúdos, da forma como estão organizados, proporcionam aos egressos aptidões para 
atuação em vários tipos de segmentos existentes no mercado de trabalho. 
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Com a finalidade ainda de atingir os objetivos gerais e específicos, a concepção 
pedagógica norteadora do Curso de Design Gráfico procura romper com a separação 
tradicional entre teoria, no início do curso, e prática, no final, trazendo disciplinas 
conceituais do começo ao fim da formação. Procura, ao mesmo tempo, assegurar a 
descentralização do ensino, por meio de uma série de atividades extraclasse de modo a 
acompanhar as profundas transformações da Ciência e da Tecnologia na 
contemporaneidade. 

Como exemplo as disciplinas do eixo de Comunicação e Percepção, cujo enfoque é a 
leitura e clara compreensão das necessidades inerentes à comunicação visual. Já as 
disciplinas técnico-computacionais, do eixo de Criação, buscam atuar no 
desenvolvimento de habilidades em ferramentas que são de fundamental importância 
ao desenvolvimento e produção gráficos. Por fim, as disciplinas do eixo de 
Conhecimento visam à promoção de uma visão integradora e horizontalizada; genérica 
e ao mesmo tempo especializada de seu campo de trabalho; possibilitando o 
entendimento da dinâmica das diversas modalidades comunicacionais em contexto. 

Evidencia-se, assim, pela estruturação das disciplinas no desenho curricular, a 
preocupação com a devida cobertura de todas as fases da elaboração de um 
planejamento de Comunicação Visual de forma gradual, bem como a exploração das 
diversas práticas relacionadas às diferentes áreas do design. Procura-se, assim, atender, 
da maneira mais completa possível, às necessidades do mercado de trabalho e da 
formação de um profissional competente e de um cidadão produtivo. 

A carga horária destinada às disciplinas, bem como o conteúdo das mesmas, oportuniza 
o desenvolvimento de um profissional que reúne habilidades e competências suficientes 
para o atendimento das demandas deste mercado. O Núcleo Docente Estruturante do 
Curso (NDE), em conjunto com o Colegiado do mesmo, atua no sentido de manter 
atualizado e adequado os Planos de Ensino das disciplinas do Curso. 

No Curso de Design Gráfico as disciplinas que compõem a estrutura curricular permitem 
também ao aluno ter contato com conhecimentos culturais de Formação 
Geral/Atualidades, que o habilitam a construir uma ampla e crítica visão da realidade 
social e de seu cotidiano. Concomitantemente, o aluno tem acesso a disciplinas práticas, 
garantindo a aplicação dos conhecimentos adquiridos às exigências do mercado e às 
situações encontradas na vida profissional. Os conteúdos programáticos dessas 
disciplinas práticas, face à grande abrangência dos tópicos que as compõem, estendem-
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se até o último semestre do Curso, servindo também como apoio aos Projetos de 
Conclusão de Curso. 

Há de se pontuar também o papel da Agência-Escola “Marco Zero” (Ateliê de Criação). 
Ela funciona no curso como um catalisador do nexo teoria-prática para o qual 
convergem os conteúdos teórico-práticos. Além das atividades programadas nas 
diversas disciplinas que se utilizam desse espaço, a agência constitui-se em espaço 
franqueado para professores e alunos trabalharem na experimentação, criação e oferta 
de serviços internos e externos. 

No último semestre do Curso, complementando a formação técnico-profissionalizante, 
há a elaboração do Projeto Final de Conclusão de Curso, que proporciona ao aluno a 
oportunidade de colocar em prática os conceitos desenvolvidos ao longo do Curso, por 
meio da produção de soluções de Design para uma situação de demanda real. 

Apontamos, na sequência, algumas disciplinas que congregam conteúdos que atendem 
aos requisitos legais: 

a. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da 
Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, 
e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme 
disposto na Lei nº 12.764 de 27/12/2012.  

Conteúdos: Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Disciplina: História da Arte 

b.  Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 
30/05/2012. 

Conteúdos: Educação em Direitos Humanos 

Disciplina: Ética e Legislação em Design 

c. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 
4.281 de 25 de junho de 2002) 
Conteúdos: Educação Ambiental 
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Disciplina: Projetos (conteúdo transversal) 

d. Libras (Decreto Nº 5.626 /2005) 

Conteúdo: Linguagem Brasileira de Sinais. 

Disciplina: Libras 

 

1.7. Coerência dos Conteúdos Curriculares com os Objetivos do Curso e com o Perfil 
Desejado do Egresso 

Os conteúdos curriculares atendem às Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação 
Tecnológica e traduzem as competências e habilidades, flexibilidade e mutabilidade que 
demonstram o conjunto de saberes e conhecimentos dentro de uma visão global do 
campo do Design Gráfico, observando-se as especificidades locais e regionais. Estes 
conteúdos, da forma como estão organizados, proporcionam aos egressos aptidões para 
atuação em vários tipos de segmentos existentes no mercado de trabalho. 

PERFIL DO EGRESSO CONTEÚDOS 

Capacidade de perceber e comunicar com 
clareza as necessidades da demanda de 
um projeto em Comunicação Visual. 

Desenho e Percepção, Ilustração, Projeto 
de Identidade Visual, Design Editorial, 
Tipografia, Embalagem. 

Habilidade em ferramentas que são de 
fundamental importância no 
desenvolvimento projetual 

Computação gráfica I, II, III e IV, Design de 
Interfaces, Webdesign, Animação e Vídeo, 
Fotografia, 

Visão integradora e horizontalizada - 
genérica e ao mesmo tempo especializada 
de seu campo de trabalho - possibilitando 
o entendimento da dinâmica das diversas 
modalidades comunicacionais. 

História do Design, Produção Gráfica, 
História da Arte, Marketing, Estudo e 
Produção de Texto, Psicologia do 
Consumidor, Empreendedorismo, Ética e 
Legislação em Design, Projeto Final 

 

Cabe ressaltar que o conjunto de perfis acima identificado estabelece íntima correlação 
com os Pilares Estratégicos definidos e implementados pela UNIGRANRIO: 
empregabilidade, sustentabilidade e empreendedorismo. 

 

1.8. Metodologia 
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O Curso adota uma metodologia coerente com os princípios que regem a filosofia da 
UNIGRANRIO, fundamentada em pressupostos teóricos que favorecem a formação do 
indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para a atuação profissional e 
constante atualização.  

A metodologia de ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO tem como fundamento o 
desenvolvimento da autonomia e da habilidade de identificar, descrever e solucionar 
problemas da prática profissional visto a importância da formação dos alunos se ancorar 
em necessidades reais que os levem à busca contínua por respostas às mais variadas 
perguntas. As aulas são dialógicas, centradas na interação entre professores e alunos e 
na construção do conhecimento, com foco no processo de aprendizagem do aluno. 
Dessa forma, a concepção de aprendizagem significativa aparece ressignificada em um 
contexto que leva em consideração também outros fatores, a origem sociocultural de 
nossos ingressantes, a responsabilidade social da Universidade e a decisão de integrar 
estratégias que garantam uma aprendizagem baseada na prática profissional.  
A utilização de Metodologia Ativa representa um desafio para os educadores, pois 
implica em capacitar-se para conhecer e aplicar adequadamente os modos de 
operacionalização e de avaliação diagnóstica, processual e somativa, com base nos 
princípios pedagógicos que sustentam o modelo de ensino-aprendizagem da 
Universidade. Tanto que a Universidade tem investido maciçamente na capacitação dos 
Docentes – por exemplo, em 2014 foram capacitados 209 professores em Metodologias 
Ativas e, em 2015, 182 docentes (até julho). 
 
A metodologia de ensino utilizada é caracterizada pela variedade de experiências as 
quais o aluno é exposto, dentro e fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, 
imprimindo ao alunado não só a concepção e filosofia do curso, mas também as 
características da Instituição, é utilizado o Método do Caso, adaptado ao ensino da 
graduação. 

O professor é chamado a ocupar o papel de facilitador das discussões, de fonte de 
exemplos, de referências e de esclarecimentos conceituais, que não substituem a leitura 
pelos alunos dos textos de referência de cada disciplina. 

Para a plena realização do curso proposto, o aluno deverá realizar também Atividades 
Extraclasse – Trabalhos Acadêmicos Efetivos -, além das já citadas Atividades 
Complementares, para sua inserção gradativa na realidade na qual irá atuar e para a 
busca de problemas desta realidade para discussão na sala de aula. Isto se concretiza 
em diversas oportunidades, facultativas e obrigatórias. Dentro desse contexto, são 
ofertadas atividades direcionadas aos órgãos estudantis: agência-escola (ateliê de 
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criação), ateliês de desenho e modelagem (salas de prancheta), laboratórios de 
informática com programas específicos, fotografia, biblioteca especializada, estúdios de 
fotografia e vídeo, espaço e meios para prática, pesquisas e serviços de extensão.  

Dentro do fluxo curricular, os discentes deverão realizar trabalhos distintos para a 
consecução do Projeto Final de Curso. Tais atividades serão orientadas por professores 
das áreas respectivas. Incluem-se as Atividades Complementares, nas quais os alunos 
poderão complementar seus conhecimentos em: pesquisa, por meio de cursos de 
extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, iniciação científica, grupos 
de estudo, representação estudantil, cursos de língua, atividades culturais, assistência 
de defesas de monografia e projeto, dissertações e teses, computando-se as atividades 
por meio de créditos, conforme regulamento interno.  

O Curso adota uma metodologia coerente com os princípios que regem a filosofia da 
UNIGRANRIO, fundamentada em pressupostos teóricos que favorecem a formação do 
indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para a atuação profissional e 
constante atualização. 

Na constituição do entorno do discente do curso, que participa, influencia e é 
influenciado pelas dimensões culturais, políticas, sociais, econômicas e subjetivas, se 
buscou pautar para a proposta metodológica de curso, capaz de articular a estrutura 
curricular formal, que dá corporeidade à relação teoria-prática com as tendências atuais 
de reorganização da sociedade. 

As aulas são ministradas por exposição oral e dialogadas com o efetivo apoio e utilização 
dos diversos recursos audiovisuais disponíveis Unigranrio, tornando-as compatíveis com 
a realidade de mercado cada vez mais exigente em relação à formação profissional de 
cada discente. 

O Curso dispõe de recursos audiovisuais tais como, data-show, aparelhos de DVD, retro-
projetor, TV, caixa de som, microfone sem fio individual para docentes, entre outros. Os 
mesmos destinam-se à projeção de situações inerentes às atividades do corpo discente 
visando a sua capacitação profissional de reconhecimento e identificação de diferentes 
cenários e problemas financeiros. 

Além dos recursos audiovisuais citados no parágrafo anterior, o Curso dispõe também 
de modernos laboratórios de informática com softwares específicos da área de 
Computação gráfica vetorial, Edição e tratamento de imagem, Edição de Vídeo, 
Animação, Web Design, Multimídia, Editoração Eletrônica, além de contar com um 
laboratório específico de Fotografia, Ilhas de edição de vídeo e salas de desenho. 

De acordo com a disciplina, as avaliações podem ser estudos de caso, trabalhos práticos, 
provas escritas, apresentação de projetos ou apresentação de relatórios, discussão dos 
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conteúdos (leitura e interpretação de textos e artigos científicos), estudos dirigidos, 
exercícios, portfólios, por exemplo. 

O Curso conta, ainda, com o apoio do INOVA – Núcleo de Inovação da UNIGRANRIO. 

Como proposta, o INOVA dá suporte à Escola de Educação, a implementação de ações 
práticas e exequíveis referentes à inovação de métodos de ensino. Tem por objetivo a 
montagem de um modelo metodológico multidisciplinar, polifônico e interativo, 
utilizando as novas tecnologias e formas de pluralidade a fim de conseguir atender as 
necessidades do dinamismo do processo ensino-aprendizagem conforme orientações 
emanadas das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). 

O INOVA tem como objetivos: 

• Participar, efetivamente, das ações institucionais incondicionalmente voltadas 
ao cumprimento das DCNs, fundamentalmente no que diz respeito à 
integralidade curricular, com ênfase na transdisciplinaridade e no cumprimento 
das cargas horárias (CHs) estabelecidas; 

• Dar abrigo, suporte e ininterrupta companhia ao Núcleo de Formação Geral 
(NFG), evitando duplicidade de meios para fins iguais. 

• Servir de apoio às políticas de melhoria da qualidade de ensino determinadas 
pela UNIGRANRIO; 

• Criar, sob a égide da Escola de Educação, o modelo didático-pedagógico inovador 
da UNIGRANRIO. 

• Utilizar e incentivar o uso do modelo didático-pedagógico inovador da 
UNIGRANRIO, oferecendo apoio permanente ao Corpo Docente, principalmente 
nas ações transdisciplinares; 

• Manter-se permanentemente abrigada nos Projetos Pedagógicos de todos os 
cursos de nível superior da UNIGRANRIO: bacharelados, licenciaturas e 
tecnólogos; 

• Contribuir para que seja proporcionado aos discentes um aprendizado lúdico e 
interativo; 

• Criar produtos que integrem disciplinas / planos de ensino / cursos da 
Universidade (produtos simples com orientação de conteúdo); 

• Criar produtos que mostrem a aplicação do conhecimento adquirido em sala de 
aula (teoria X prática); 
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• Contribuir, por meio do uso de novas tecnologias e de ferramentas da 
comunicação, com a permanente atualização e inovação dos planos de ensino 
que se obrigam a mensurar, implantar e avaliar ações discentes individualizadas 
de aprendizado integrado. 

 
1.8. Atividades Complementares Curriculares.  
 
Desde o primeiro período do curso os alunos são estimulados a realizar atividades de 
complementação da sua formação, que compõem a parte flexível da estrutura curricular 
denominada Atividades Complementares Curriculares.  

Estas atividades são estatuídas por Regulamento, aprovado pelo Conselho de Ensino e 
Pesquisa da UNIGRANRIO e o aluno deve integralizar 140 (cento e quarenta) horas, no 
mínimo, de atividades extraclasse que, sempre que possível, devem estar 
consubstanciadas ao perfil do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico. A 
regulamentação de funcionamento das ACCs na UNIGRANRIO atende aos objetivos de: 

• buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente; 

• flexibilizar o currículo pleno do curso; 

• proporcionar ao discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-
instrumental; 

• aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinaridade 
necessários à formação acadêmica dos egressos; 

• diversificar e enriquecer a formação humanística oferecida nos Cursos de 
Graduação; 

• desenvolver no discente a competência de resolver problemas, de construir suas 
próprias oportunidades e de manter-se em processo de atualização de 
conhecimento; 

• possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e 
enriquecimento de seu processo formativo; 

• promover a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

De acordo com o Regulamento, as ACCs a serem reconhecidas para efeito de 
aproveitamento da carga horária encontram-se assim organizadas: 

• Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão: monitoria; participação 
em pesquisas, programas institucionais e grupos de estudo sob supervisão de 
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professores; participação na gestão de entidades socioculturais, no âmbito 
universitário e participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO e projetos 
sociais externos; 

• Atividades para enriquecimento profissional: participação em congressos, 
seminários, conferências, palestras, oficinas, mostras e exposições; assistência de 
defesas de Monografias, TCC, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado; 
atividades Culturais (teatro, cinema, visita com orientação); cursos a distância; 
cursos de extensão universitária e disciplinas cursadas em outros cursos de 
graduação da UNIGRANRIO; 

• Produção e apresentação de trabalhos científicos: Artigos publicados em revistas 
com ou sem qualis; realização de TCCs não-curriculares; apresentação de trabalhos 
em eventos científicos (pôster, resumo, painel, apresentação oral); premiação em 
eventos científicos; 

• Vivência profissional complementar: realização de estágios não-curriculares e 
realização de estágio em Empresa Junior/Incubadora de Empresa. 

O incentivo à participação nestas atividades tem por finalidade proporcionar ao aluno 
uma formação mais ampla da realidade social, econômica, política, empresarial e 
cultural, levando-o a refletir sobre o contexto histórico no qual está inserido. Por outro 
lado, a preocupação com a formação geral do aluno se insere numa perspectiva mais 
geral do PPC e do PDI de formar profissionais não apenas competentes tecnicamente, 
mas também socialmente competentes e cientes de seu papel como cidadãos, que 
sejam empreendedores, tenham empregabilidade garantida e atuem com 
responsabilidade social e ambiental. 

O Regulamento das ACCs encontra-se nos Anexos. 

1.9. Estágio Não-obrigatório  

NSA. Embora o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico não apresente estágio 
curricular, articula a prática para o desenvolvimento das habilidades e competências, 
em sala de aula e laboratórios. 

As práticas estão voltadas à realidade do mercado e oferecem ao aluno a possibilidade 
de adquirir conhecimentos, participando de projetos na área de Design Gráfico, 
constituído por aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao 
estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho.  

O Regulamento de Estágio Não-Obrigatório encontra-se nos Anexos. 
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1.10. Apoio ao Discente 

Para atendimento aos alunos, a Universidade disponibiliza o Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, o Núcleo de Convênios, Estágios e Negócios – 
NUCEN, e a Ouvidoria, além da CPA. 

Vinculado ao NUCEN funciona o Sistema de Gestão de Estagiários, que atende a alunos 
da Universidade e de outras Instituições que buscam oportunidades de estágio em 
diversas áreas. Também desenvolve parcerias com o setor produtivo que resultam em 
oportunidades de vivência profissional ao aluno, visitas técnicas e intercâmbio. 

O Setor de Bolsas e Benefícios ao aluno – SEBBA - responsável pelo gerenciamento do 
processo de concessão de bolsas de estudo, privilegiando alunos de comprovada 
carência socioeconômica com intuito de facilitar a permanência e conclusão dos cursos 
por estes alunos. O SEBBA também orienta os alunos interessados em candidatar-se ao 
PROUNI - Programa Universidade para Todos - do qual a UNIGRANRIO é integrante. Esse 
aluno passa por avaliação e acompanhamento permanente de Assistentes Sociais da 
Universidade. 

A OUVIDORIA, criada em 2003, tem como objetivo compreender e respeitar as 
necessidades, direitos e valores do alunado e de toda a comunidade interna e externa 
da Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, pelo telefone ou eletronicamente. 
O atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade encontrada na Ouvidoria 
da UNIGRANRIO. 

No âmbito institucional, o aluno conta com a DAG - Divisão de Atendimento Geral 
integrada aos setores financeiros e de administração acadêmica. 

No âmbito das escolas (unidades acadêmicas onde os cursos são vinculados) os alunos 
contam com Secretarias Acadêmicas que descentralizam o atendimento de rotina, 
visando dar maior comodidade e celeridade aos processos de atendimento. 

O aluno ainda conta com a Secretaria on line, onde, por meio remoto, via Portal 
Educacional, solicita e recebe documentos e serviços afetos à rotina de administração 
acadêmica. 

A Coordenação de Curso tem o atendimento ao aluno como uma de suas competências 
estabelecendo, para isso, protocolos de acesso e critérios de prioridade. O atendimento 
é pessoal, individualizado e os alunos possuem amplo acesso, seja presencialmente, seja 
por telefone, canais de comunicação digitais (WhatsApp, Google Hongout e Messenger), 
ainda através do Portal e das nossas páginas em Redes Sociais, como o Facebook e o 
Google+. 
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A UNIGRANRIO, diante da necessidade da aquisição de atitudes e habilidades, bem 
como a necessidade de considerar os componentes sociais e emocionais envolvidos em 
sua formação, criou o Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAPA 

São objetivos principais deste núcleo: 

• Contribuir para formação integral, considerando os aspectos sociais, emocionais, 
subjetivos e relacionais implicados no exercício de sua formação; 

• Promover espaço de permanente diálogo junto aos Diretores, Coordenadores e 
Corpo docente visando parcerias para construção de estratégias preventivas na 
atenção aos educandos; 

• Assessoria, avaliação e/ou acompanhamento conjunto de situações – problema ou 
proposições específicas relacionadas ao manejo com o educando (NAPA e docente); 

• Atendimento individual ao aluno, oferecendo em espaço de suporte para suas 
ansiedades e dificuldades relativas à sua formação; 

• Atendimento grupal aos alunos, oferecendo um espaço de suporte visando 
adaptação à vida acadêmica; 

• Atendimento grupal – Grupo de Reflexão sobre a tarefa – aos alunos de uma mesma 
escola que necessitam refletir sobre a sua prática; 

• Atendimento aos familiares, clarificando e orientando sobre intercorrências advindas 
da vida acadêmica do estudante no contexto familiar. 

• O NAPA conta com uma equipe formada por três profissionais qualificadas para o 
exercício das funções do Núcleo. 

 

1.11. Apoio à Participação em Eventos 

Os alunos e professores do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico são 
incentivados à participação em eventos acadêmicos, científicos, culturais e de extensão, 
tanto em âmbito interno, quanto externo. 

Para tal, o curso desenvolve os vários projetos (já citados no item sobre as Políticas 
Educacionais no âmbito do curso), além de seminários, fóruns, feiras de estágio e 
atividade comunitárias. São eventos semestrais e/ou anuais, que propiciam ao aluno 
não só a participação como ouvinte, mas também abrem espaço para que ele socialize 
suas produções acadêmicas. 
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Outra forma de participação ocorre através dos alunos que fazem parte dos projetos 
finais desenvolvidos pelo curso, que apresentam trabalhos acadêmico-científicos junto 
com seus professores orientadores, cuja apresentação acontece junto a uma banca 
formada pelos docentes da escola com o intuito de valorizar a produção acadêmica 
discente, para possível publicação e divulgação através de outros meios. 

 

1.12. Existência de Meios de Divulgação de Trabalhos e Produção dos Alunos 

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação atuando 
na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à comunidade 
externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à comunicação 
entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do ensino, da 
pesquisa ou da extensão. 

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das 
interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Alunos e professores 
têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a deles com 
os canais formais da Universidade. 

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail para 
que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no seu dia-
a-dia. 

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a 
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet. 
O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas, 
frequência, inclusão de material de aula pelo professor e permite o diálogo permanente 
entre professores e alunos. 

Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matrícula e rematrícula acadêmica, são 
solicitados a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços 
eletrônicos são parte integrante desse cadastro, permitindo a comunicação bidirecional 
(aluno-professor) e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de 
turma e também as áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale 
Conosco). 

Essa Ouvidoria também funciona na forma “convencional” estando sua atuação sob a 
responsabilidade da Pro - Reitoria acadêmica. 

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo UNIGRANRIO. Trata-
se de um newspaper eletrônico contendo as principais notícias da universidade na forma 
de notas curtas e rápidas. 
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A UNIGRANRIO possui o Jornal Mural, dedicado à publicação de notícias e produção 
acadêmica dos alunos, bem como a divulgação das ações dos cursos. 

 

1.13. Acompanhamento de Egressos 

A coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico considera 
importante o acompanhamento dos egressos, com a finalidade de avaliar e atualizar o 
Projeto Pedagógico do curso contando, para isso, com o apoio da DTI - Divisão de 
Tecnologia da Informação, que mantém um cadastro com todos os egressos dos cursos 
da Instituição. Por meio de correspondência ou e-mail, os egressos são convidados a 
participarem de eventos realizados pelo curso, bem como oferta de cursos de pós-
graduação. 

Através do e-mail do curso, os alunos egressos nos mantêm informados de seus sucessos 
em concursos públicos, em especial, nos municípios da baixada fluminense, e de suas 
incursões no mercado de trabalho. 

No momento, a Comissão Própria de Avaliação da Instituição está elaborando um 
instrumento para que esse acompanhamento possa ser realizado de forma sistemática. 

A Coordenação do Curso mantém contato com os egressos por meio das comunidades 
virtuais e Redes Sociais, divulgando eventos e atividades extensionistas, além das 
propostas de educação continuada e atualização profissional, em um vínculo contínuo 
de compartilhamento de conhecimento entre antigos e novos discentes. 

Finalmente, através do Núcleo de Convênios e Estágios da UNIGRANRIO, a Escola 
procura enviar alunos às empresas que solicitam estagiários na área de Design Gráfico. 

1.14. Bolsas de Estudos 

Independente de encaminhamento, funciona na Universidade, durante todo o tempo, 
o Setor de Bolsas e Benefícios ao aluno – SEBBA - responsável pelo gerenciamento do 
processo de concessão de bolsas de estudo, privilegiando alunos de comprovada 
carência socioeconômica com intuito de facilitar a permanência e conclusão dos cursos 
por estes alunos. O SEBBA também orienta os alunos interessados em candidatar-se ao 
PROUNI - Programa Universidade para Todos - do qual a UNIGRANRIO é integrante. Esse 
aluno passa por avaliação e acompanhamento permanente de Assistentes Sociais da 
Universidade. 

 

1.15. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 
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O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da UNIGRANRIO com a participação 
da CPA, utiliza instrumentos de auto avaliação do aluno, onde este é levado a refletir 
sobre a participação nas aulas, o compromisso com as atividades solicitadas e o 
envolvimento com o seu processo de formação. O aluno igualmente é solicitado a fazer 
a avaliação da disciplina, em depoimentos informais ou respondendo um instrumento 
sobre assiduidade e pontualidade do professor, postura em sala de aula, adequação dos 
procedimentos pedagógicos e dos critérios avaliativos adotados.  

A sistemática de avaliação é acompanhada pela coordenação do Curso e o processo 
como um todo é discutido em reuniões do colegiado do Curso Superior de Tecnologia 
em Design Gráfico. 

A análise dos dados é apresentada aos professores, como subsídio às suas atividades. 
Os resultados são discutidos em reuniões do colegiado e servem de tomada de decisões 
quanto às ações administrativas e pedagógicas necessárias ao aprimoramento do Curso.  

Semestralmente, todos os alunos realizam a Prova Integrada, que tem como objetivo 
construir uma via de avaliação dupla. Ela é elaborada a partir das competências 
almejadas para cada fase curricular, congregando questões que integrem 
conhecimentos de modo interdisciplinar, ou seja, para conseguir respondê-la é 
necessário conhecimento de várias etapas da formação acadêmica. O resultado obtido 
na PI subsidia o curso nas análises do aproveitamento acadêmico, fomentando as 
discussões do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado, servindo como parâmetro para 
avaliação dos pontos positivos e negativos. Para o aluno, os resultados contribuem para 
a análise do processo de desenvolvimento acadêmico, permitindo-o visualizar seus 
pontos de fragilidade e fortalezas. 

Registre-se que é meta na UNIGRANRIO incentivar toda a comunidade a efetiva 
participação na avaliação institucional, incrementando as ações da CPA e, em especial, 
a utilização dos resultados da mesma, que tem servido para nortear as ações de 
melhorias em busca da excelência acadêmica. Com base na avaliação instituição 
institucional, foram atendidas as seguintes solicitações dos discentes:  

• Aquisição e atualização de softwares específicos para o curso;  

• Instalação das turmas em salas com acessibilidade;  
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• Ampliação e modernização do acervo da Biblioteca, principalmente nos acervos 
digitais, mais acessíveis e utilizados pelo aluno do Curso Superior de Tecnologia em 
Design Gráfico;  

• Aquisição de periódicos especializados;  

• Aumento do número de funcionário que compõem a equipe de atendimento da 
Secretaria;  

A seguir a relação das principais ações gerais decorrentes dos processos interno e 
externo de avaliações realizados em 2014: 

 Ampliação e atualização do acervo bibliográfico seguindo a programação 
orçamentária;  

 Melhoria das condições de uso das instalações de leitura da biblioteca em todos 
os campi e unidades;  

 Restabelecimento do Tribunal do Júri no campus I (Direito);  
 Criação da Sala Multiuso (pesquisa, simulações de atos processuais; conciliação 

e mediação; estudos dirigidos, etc.) campus I (Direito);  
 Ampliação e melhoria do Núcleo de Prática Jurídica no campus I (Direito);  
 Início das obras de expansão física do campus Macaé;  
 Início das obras de expansão física do campus Nova Iguaçu;  
 Melhoria de layout e redimensionamento das instalações de uso geral – Unidade 

Penha Shopping;  
 Melhoria de layout e redimensionamento das instalações de uso geral – Unidade 

Irajá;  
 Melhoria do acesso às pessoas com necessidades especiais: (Campus I e Unidade 

Penha Shopping e Unidade Barra da Tijuca).  
 Melhoria do Wi-Fi em todos os campi e Unidades e aumento da conexão no 

campus sede para 320 Mb de velocidade;  
 Maior e melhor participação do NDE em todos os cursos;  
 Aproximação das Coordenações com os alunos e agenda com representantes de 

turma;  
 Treinamento de 1332 pessoas, entre alunos e professores, em bases de dados e 

pesquisa;  
 Incentivo na oferta de cursos de extensão;  
 Incremento da estrutura de laboratórios em todos os campi e Unidades;  
 Elevação do índice de aprovação no teste de Progresso (Medicina);  
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 Melhoria das formas de avaliação aplicadas nas diversas disciplinas do curso;  
 Aumento da participação de alunos em atividades de monitoria e pesquisa (229% 

entre 2010 e 2013);  
 Melhoria no desempenho geral dos docentes do curso com índice médio de 89% 

de satisfação nas avaliações;  
 Plano de melhoria das instalações sanitárias em todos os campi e unidades;  
 Novas instalações para a Escola de Ciências, Educação, Letras, Artes e 

Humanidades;  
 Ampliação da capacidade física do Bloco J com acréscimo de 80 salas de aula, 18 

conjuntos de sanitários e três novos elevadores;  
 Substituição do quadro de giz por quadro branco em todas as salas de aula (em 

andamento);  
 Melhoria do instrumento aplicado pela CPA de avaliação prévia do ENADE 

(previsto para 2015); 
 Maior atenção aos itens de conforto e higiene dos banheiros. 

 
1.16. Tecnologias de Comunicação e de Informação – TICs- no processo ensino-
aprendizagem 
 
Para acompanhar o uso cada vez mais intenso do uso de tecnologia da informação e 
comunicação (TIC), e sendo um recurso para melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem a UNIGRANRIO incrementa continuadamente a melhoria da 
acessibilidade aos novos recursos de natureza multimídia. 

Em 2015, em consonância com a necessidade de incrementar a utilização das TICs no 
processo ensino-aprendizagem a UNIGRANRIO celebrou parceria com o Google, 
disponibilizando para funcionários, alunos e professores todos os recursos da 
plataforma Google Plus, que além de ser uma ferramenta de trabalho da comunidade 
UNIGRANRIO, conta com várias ferramentas para facilitar a forma de relacionamento e 
comunicação dos usuários - Google+; Agenda; Drive; Apresentações; Planilhas; 
Pesquisa; YouTube; Notícias; e o Classroom uma nova ferramenta do Google Apps for 
Education que ajuda os professores a criar e organizar tarefas rapidamente, fornecer 
feedback de forma eficiente e se comunicar com as turmas com facilidade. 

A Sede da UNIGRANRIO, em Duque de Caxias possui 9 Laboratórios de Informática, 
equipados com 243 computadores com conexão banda larga, recursos multimídia e com 
livre acesso aos alunos. Na Biblioteca os alunos também têm acesso à internet, à base 
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de dados e à Biblioteca Virtual através dos 20 computadores ali instalados e a área 
dispõe de rede Wi-Fi, muito utilizada por professores e alunos que dispõem de 
equipamentos móveis.  

A estrutura tecnológica da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI tem 32 servidores 
instalados na sede, que são distribuídos em diversos serviços de TI que vão desde a 
oferta dos sistemas confeccionados pela UNIGRANRIO aos clientes internos e externos, 
contas de e-mail aos professores, funcionários administrativos e alunos, até a 
disponibilização de acesso à internet dos microcomputadores da administração 
acadêmica e laboratórios da universidade. A UNIGRANRIO participa da Rede Rio de 
computadores, que é uma rede integrada por universidades e centros de pesquisa 
localizados no Estado do Rio de Janeiro, onde a FAPERJ é o órgão responsável pelo 
financiamento e coordenação. O acesso da UNIGRANRIO nesta rede, se dá por 
intermédio de 2 linhas privadas de dados partilhadas com a velocidade de tráfego total 
da ordem de 10Mbps, que interliga nosso campus sede à PUC-RJ, podendo ser estendida 
a velocidade de até 1Gbps. Esta conexão é exclusiva para disponibilização dos serviços 
oferecidos pela UNIGRANRIO na internet e, para o acesso a internet do corpo 
administrativo e laboratórios de informática dos campi são utilizados links com 
tecnologia ADSL (Assymmetric Digital SubscriberLine), redundantes.  

Devido ao fato de a UNIGRANRIO possuir vários campi e unidades distribuídos 
geograficamente pelo estado do Rio de Janeiro, é utilizado um mix de tecnologias de 
transmissão de dados, dentre elas: Links Privados de Dados, ADSL, VPN (Virtual Private 
Network), Frame-Relay, Links via Rádio e via Satélite, tendo em vista a intercomunicação 
entre os campi e unidades e a troca de informações eletrônicas, onde é permitido a 
todas estas localidades o acesso aos sistemas utilizados pela UNIGRANRIO, e acesso à 
internet.  

1.17. Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem 

A avaliação incide sobre o aproveitamento e a participação nas atividades da disciplina, 
tanto virtuais como presenciais, contemplando uma diversidade de momentos e de 
instrumentos. Esta diversificação dos instrumentos avaliativos tem função estratégica 
na coleta de um número maior e variado de informações sobre o trabalho docente e dos 
percursos da aprendizagem. Deste modo, o aluno é avaliado durante todo o andamento 
do semestre letivo o que possibilita ao professor e ao verificar o progresso do aluno de 
forma constante estimulando-o na construção do conhecimento e procedendo às 
intervenções pedagógicas necessárias no processo de aprendizagem. A avaliação se dá 
por instrumentos de verificação da construção de conteúdos conceituais e 
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procedimentais em razão dos objetivos definidos no Plano de Ensino, em número de 
pelo menos quatro instrumentos por período letivo.  

De acordo com a disciplina as avaliações podem ser estudos de caso, trabalhos práticos, 
provas escritas, apresentação de projetos finais ou apresentação de relatórios, 
discussão dos conteúdos (leitura e interpretação de textos e artigos científicos), estudos 
dirigidos, estudos de casos, exercícios, portfólios, por exemplo. 

Os resultados dos procedimentos de avaliação são computados em termos de controle 
acadêmico de acordo com as normas estabelecidas no Regimento da UNIGRANRIO. 

O Regimento Interno estabelece que o processo de avaliação do desempenho 
acadêmico deve ser formalizado em duas etapas (1ª e 2ª avaliação) fixadas em 
calendário escolar, e uma etapa suplementar caso o aluno não atinja a média 7,0 (sete) 
nas duas avaliações iniciais. 

As notas de aproveitamento em cada etapa correspondem ao somatório, à média 
aritmética ou à média ponderada dos pontos obtidos por meio de, pelo menos dois 
instrumentos diferentes, previstos no Plano de Ensino da disciplina.  Na composição da 
nota da 2ª avaliação, o último instrumento utilizado é obrigatoriamente uma prova e 
seu valor prepondera sobre os demais instrumentos utilizados. 

A exigência do uso diversificado de instrumentos avaliativos tem a função estratégica 
de coletar um número maior e variado de informações sobre o processo de construção 
do conhecimento do aluno e oportunizar intervenções pedagógicas que se fizerem 
necessárias para garantir a qualidade do processo de aprendizagem. 

A média final do semestre é calculada tendo por base o somatório das médias 
conseguidas pelo aluno na 1ª e na 2ª avaliação, dividido por 2 (dois). Caso não consiga 
a média final 7,0 (sete), necessária para aprovação, o aluno faz uma avaliação 
suplementar (AS), na qual é exigida a média igual ou superior a 6,0 (seis). 

Na eventualidade da avaliação suplementar, o resultado final é resultante da soma da 
média final com a nota da avaliação suplementar, dividida por 2 (dois). 

Nas disciplinas projetuais, de nota única, a média mínima a ser alcançada para 
aprovação é igual ou superior a 6,0 (seis). 

A exigência de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), além de 
atendimento ao disposto na Lei 9394/96, representa a compreensão da dimensão 
pedagógica do espaço acadêmico, enquanto propiciador de vivências que 
consubstanciam a função formadora da Universidade. 
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Estabelece ainda o Regimento Interno que a avaliação é processo sistemático de 
acompanhamento da evolução cognitiva, social e cultural dos alunos. Assim, a avaliação 
deve ser vivenciada em sua função diagnóstica, reguladora e integradora. 

A função diagnóstica vai permitir ao professor conhecer o background dos alunos, ou 
seja, a gama de conhecimentos prévios da turma e organizar o planejamento da 
disciplina de forma a contemplar as competências exigidas para o exercício profissional 
em suas múltiplas dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal, tendo por base a 
especificidade da sua turma. 

A função reguladora exige que o professor estabeleça um planejamento de intervenção 
fundamentado nas competências e habilidades a serem trabalhadas em sua disciplina, 
flexível, de modo a permitir correções ao longo do processo. 

A função integradora ou somativa entrecruza-se com o processo de planejamento e de 
tomada de decisões, o qual deve suprir com dados sobre as falhas, as lacunas e as 
possibilidades observadas nos percursos da aprendizagem. 

Na busca de tornar concreta a essencialidade do processo avaliativo são adotados 
critérios que priorizam atividades individuais e em grupo, tais como: participação nas 
atividades de sala de aula, apreciação crítica de leituras realizadas, elaboração e 
apresentação dos trabalhos solicitados, produção textual (individual e coletiva), 
realização de provas escritas, relatórios, estudos dirigidos, estudo de casos, seminários, 
portfólios, desenvolvimento de projetos únicos, inovadores ou de reposicionamento. 

1.18. Carga Horária de 60 minutos 

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, encontra-se 
disciplinada no Regimento Geral da UNIGRANRIO (Artigos 40, 41 e 42), e está de acordo 
(com a Resolução CNE/CP nº 03 /2002, e com as instruções contidas no Catálogo 
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia , ou com  Resolução nº 04, de 6 de abril de 
2009, ou Resolução nº 02 de 18 de junho de 2007). As ações programadas e que fazem 
com que seja atendida à carga horária do curso são contabilizadas, no âmbito da 
UNIGRANRIO, pela soma de trabalhos acadêmicos, que compreende atividades 
docentes e discentes para além da sala de aula previstas nos Planos de Ensino, de cada 
disciplina e, são identificadas como atividades complementares, extraclasse, 
extracurriculares e outras. O trabalho acadêmico efetivo, respeitando semestralmente 
os 100 dias letivos, computará a duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do 
aluno e compreenderá:  

I- preleções e aulas expositivas;  
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II- atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em biblioteca, 
iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino, exercícios e 
tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, tais atividades são 
computadas com cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, estágios, prática 
profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa, ou de 
extensão e ensino à distância. 

A distribuição quantitativa dos minutos e a valoração de atividades que compõem a 
hora-aula (60min) é da responsabilidade do professor de cada disciplina que se obriga a 
respeitar a carga horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
 

 

2. CORPO DOCENTE E TUTORIA  
 
2.1. Atuação do NDE – Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante é formado por um grupo fixo de docentes envolvidos 
com as questões de natureza pedagógica, responsáveis pelo projeto pedagógico e com 
envolvimento permanente nas questões relacionadas ao curso.  
O caráter de formação de formação do Núcleo Docente Estruturante é da não 
transitoriedade, sendo uma ação no sentido de fomentar a existência de um colegiado 
permanente de curso, pautada na responsabilidade pela implementação e 
desenvolvimento do curso, demonstrada na vinculação às atividades essenciais que são: 
docência, orientação de estágio e do trabalho de conclusão do curso, participação em 
conselhos, atualização do projeto pedagógico, participação em programas de 
capacitação e de educação continuada, e estimulando entre os docentes a prática da 
interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. 

Atendendo a um acordo com a Resolução nº 01/2010 – CONAES, a UNIGRANRIO 
aprovou em CONSEPE um “Regulamento que disciplina as atribuições e o 
funcionamento dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos Cursos de Graduação e 
Graduação Tecnológica”. De acordo com este regulamento, os NDEs atuam, 
obrigatoriamente, na criação, implantação, renovação e consolidação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos de Graduação e de Graduação Tecnológica da UNIGRANRIO, a 
cujos colegiados se vinculam, e têm como atribuições: 

a) elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) definindo 
sua concepção, o perfil dos egressos, as competências e habilidades a serem 
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desenvolvidas, a estrutura do curso, os conteúdos básicos e específicos, atendendo a 
legislação vigente e submetendo-o à aprovação do órgão colegiado de curso; 

b) acompanhar e avaliar o desenvolvimento do PPC, garantindo seu alinhamento com 
os documentos institucionais, principalmente o PDI, prestando relatórios ao colegiado 
de curso; 

c) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando as diretrizes 
estabelecidas pelo seu Projeto Pedagógico;  

d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 
Curso e instâncias superiores, sempre que necessário; 

e) conduzir o processo de avaliação de desenvolvimento de competências; 

f) analisar, manter atualizados e garantir o cumprimento dos Planos de Ensino; 

g) acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do curso;  

h) acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do programa 
de nivelamento adotado pelo curso. 

Assim sendo, o NDE do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico é composto por 
06 (seis) docentes que participaram plenamente da elaboração do PPC, incluindo o 
Coordenador do Curso, e que participarão de sua consolidação, já que pertencem ao 
quadro docente da UNIGRANRIO e integram o corpo docente do curso. 

Dada à importância do papel que desempenham na implantação, consolidação e 
avaliação do PPC, todos os docentes que compõem o NDE do Curso Superior de 
Tecnologia em Design Gráfico estão contratados em regime de tempo integral ou parcial 
(100%) e possuem titulação acadêmica em programas de pós-graduação Lato Sensu e 
Stricto sensu (100%).  

Os membros do Núcleo Docente Estruturante participam das reuniões, cujo principal 
objetivo é a definição de políticas e diretrizes para o curso, que são apresentadas e 
aprovadas pelo colegiado do curso e implementadas pela coordenação acadêmica. 

 

COMPOSIÇÃO, REGIME DE TRABALHO E TITULAÇÃO ACADÊMICA DO NDE 
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Núcleo ou 
área de 

conheciment
o 

Docente Titulação 
Regime 

de 
Trabalho 

CH 
Total 

Área de 
formação 

Tempo de 
Dedicação ao 

NDE 

Conheciment
os gerais 

Vânia Maria 
Mourão de 
Araújo 

Mestre Parcial 23h História 2 h semanais 

Comunicação 
e Expressão 

Álvaro Luiz 
Vitorio 
Machado 

Mestre 

(2015.2) 

Parcial 33h Design 2 h semanais 

Comunicação, 
Criação e 

Percepção 

Marco 
Aurélio Veiga 
Martins 

Mestre Parcial 15h Design 2 h semanais 

Prática 
Profissional 

Rodrigo 
Corrêa 
Cardoso 

Especialista Parcial 30h Design 2 h semanais 

Coordenação 
Acadêmica 

Sérgio Luís 
Sudsilowsky 
Ferreira 

Mestre Parcial 35h Design 2 h semanais 

 
2.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO 
 
A Coordenação Acadêmica apresenta-se como a principal atividade técnico-pedagógica 
no âmbito do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico. Assim, ela orienta as 
atividades do curso e assume papel de liderança junto aos professores coordenadores 
de disciplinas e a coordenação pedagógica e alunos, mobilizando-se e assumindo a 
responsabilidade pelo alcance dos objetivos do curso.  

Sua ação se faz numa proposta de trabalho em equipe onde, em reuniões periódicas 
com o colegiado do curso e o NDE, se discutem planos de ensino, objetivos, atualização 
de conteúdos programáticos, inovações metodológicas, aplicação de critérios de 
avaliação, ajustes e reajustes de professores e alunos, reestruturação do PPC, entre 
outros.  
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Como articuladora dos trabalhos pedagógicos do curso, o Coordenador mantém um 
constante fluxo de aproximação com docentes e discentes, com o intuito de 
proporcionar ao Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico aperfeiçoamento, 
troca de experiências e análise de questões necessárias. 

A Coordenação Acadêmica dispõe, ainda, para acompanhar o desempenho dos alunos, 
de registros (frequência, coeficiente de rendimento, evasão, trancamento de matrícula, 
transferências e índices de reprovação) controlados pela Divisão de Administração 
Acadêmica da Instituição. Há a preocupação de manter os alunos bem informados e de 
estimulá-los para que gerenciem sua vida acadêmica de forma autônoma e sintam-se 
responsáveis por seu percurso de estudos, sendo também exigentes quanto a uma 
formação acadêmica de elevado nível qualitativo. 

A Coordenação Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico busca, 
numa ação dinâmica e articulada, colocar-se como ponto impulsionador de todas as 
transformações e inovações presentes no desenvolvimento do Curso. 

São atribuições da Coordenadoria Acadêmica do Curso:  

● Supervisionar e orientar as atividades do Corpo Docente, Tutorial e 
Discente em parceria com a Coordenação Pedagógica do NEaD;  

● Acompanhar o cumprimento das exigências do regime didático, escolar e 
disciplinar;  

● Responder pela implantação do perfil profissional do aluno a ser formado 
e pelo alcance dos objetivos previamente definidos;  

● Aprovar, preliminarmente, os planos de ensino das disciplinas do curso, 
sugerindo, se for o caso, alterações em função de sua inadequação aos seus 
objetivos;  

● Proceder, permanentemente, com o NDE e o Colegiado, ao estudo e à 
avaliação do currículo pleno do curso coordenado;  

● Traçar com o Diretor as diretrizes de natureza didático-pedagógica 
necessárias ao planejamento e desenvolvimento integrado das atividades 
curriculares da Unidade Acadêmica; 

●  Responder pela fiel execução dos planos de ensino e dos programas a 
cargo dos docentes e tutores, providenciando, quando necessário, suporte, 
correção ou substituição de atores;  

● Apresentar anualmente, ao Diretor da Escola, relatório de sua atividade, 
oferecendo subsídios para o planejamento futuro;  
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● Avaliar o desempenho de docentes, tutores e discentes, fornecendo 
subsídios à Avaliação Institucional;  

● Sugerir à Direção da Escola a contratação ou dispensa de pessoal docente 
e tutores;  

● Expedir avisos para o desempenho de suas funções e atribuições;  
● Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado e da Direção da 

Unidade Acadêmica;  
● Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Direção e Colegiado 

da Escola, pela Reitoria, as previstas pelo Ministério da Educação, Estatuto e 
Regimento Geral da UNIGRANRIO e pelo Regimento da Unidade.  

 
2.3.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO 
ACADÊMICA DO (A) COORDENADOR (A) 
 
A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da UNIGRANRIO é 
realizada pelo professor Msc Sérgio Luís Sudsilowsky Ferreira. 
 
Formação acadêmica/Titulação 
 
O coordenador é docente no ensino superior desde 2001, e atua na coordenação do 
curso desde o início de 2015. 
 
Experiência Profissional 
 
• Formação: Desenhista Industrial, com pós-graduações em Design (Mestrado e Doutoramento 
em curso) e em Educação (Didática);  

• Vinte anos atuando como docente nas diversas modalidades de educação (Ensino 
Fundamental, Médio, Técnico, Tecnológico, Pós-técnico, Superior e Pós-graduação), nas áreas 
de Artes, Desenho, Design (Gráfico, Produto, Moda, Interiores, Interfaces Digitais), Comunicação 
e Marketing, Cenografia e Figurino, Arquitetura e Urbanismo, além de Engenharia (Civil, 
Produção, Têxtil e Química); 

• Gestor do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico desde maio de 2015 (UNIGRANRIO-
RJ). Nessa posição, coordeno uma equipe com cerca de 12 professores, com 4 turmas (cerca de 
130 alunos); 

• Gestor dos cursos de Bacharelado em Design de Moda e Bacharelado em Design de Superfície 
por 5 anos e Gestor Técnico da Pós-graduação em Design de Estamparia por 2 anos. Nessa 
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posição, coordenava uma equipe com mais de 100 professores, atuando em 2 campi, manhã-
tarde-noite, 21 turmas (cerca de 2 mil alunos). Realizava desde o Planejamento Estratégico e 
Orçamentário, provisão de compras e contratações, seleção de pessoal, controle de ponto dos 
professores e técnicos, montagem de horários acadêmicos e demais rotinas pedagógicas e 
administrativas relacionadas à gestão de uma Faculdade de Design; 

• Há mais de 20 anos atuando como Projetista e Gestor de Projetos em Design, com 
desenvolvimento de produtos industriais, projetos gráficos (branding e identidade visual, 
sinalização, ilustração), web/interfaces, criação de embalagens, projeto de “espaços efêmeros” 
– cenografia, decoração e exposições -, produtos de moda, desenho e projeto de superfícies – 
estamparia, padronagem, têxtil e confecção; 

Specialties: Design Gráfico e de Produto (Projeto, Teoria e História), Gestão de Ensino Superior, 
Moda e Estamparia/Superfícies.  

 
2.4.  REGIME DE TRABALHO DO (A) COORDENADOR (A) DO CURSO  
 
Regime de trabalho parcial – 35 horas semanais. 
 
2.5 - CARGA HORÁRIA DE COORDENAÇÃO DE CURSO 
As atividades relacionadas às questões administrativas do curso são inerentes às 
atividades de Administração do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico e estão 
contempladas nas 20 horas dedicadas pelo coordenador do curso. 
 
2.6.  Titulação do corpo docente do curso  
 
A composição do corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 
atende às exigências de titulação, contando com 12 professores, sendo 45% titulados 
em programas de pós-graduação stricto sensu, e 55% com formação em programas de 
pós-graduação lato sensu. 
 
2.7.  Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 
 
Dos 12 docentes do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 30 % são titulados 
como Doutores. 
 
2.8.  Experiência profissional do corpo docente 
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O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico é composto por 
professores com experiência profissional compatível com sua atuação no Curso. 
 
Todos os docentes possuem mais de 3 anos de experiência profissional. 
 
2.9.  Experiência de magistério superior do corpo docente  
 
Todo o corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico possui tempo 
de experiência superior a 2 anos no magistério. 
 

Quadro Docente com indicadores 

Curso: CST em Design Gráfico 

Nome  Titulação 
Regime de 
Trabalho Disciplinas Ministradas 

CH 
Total 

Álvaro Luiz Vitorio 
Machado 

Mestre 
(Defesa em 

18/11/2015) 
Parcial 

Desenho e Percepção 
34 Computação gráfica 2 

Animação e Vídeo 
Ana Paula S. Lemos Doutora Integral Metodologia do Projeto 40 
Daniele Ribeiro Fortuna Doutora Integral Psicologia do Consumidor 40 
Dostoyevski Champagnatt 
Mariat Doutor Integral Estudo e Produção de Texto 40 

Eduardo dos Santos Pereira Especialista Parcial Webdesign 18 
Joao Alexandre de Almeida 
Carnavos 

Especialista Parcial Fotografia 20 

Luiz Felipe da Silva Ferreira Especialista Horista 
Design editorial 

17 Tipografia 
Computação gráfica  

Marco Aurelio Veiga 
Martins Mestre Parcial 

Ética e Legislação em Design 
12 

História do Design 

Marie Haim Mestre Parcial Marketing e Empreendedorismo 32 

Rodrigo Correa Cardoso Especialista Parcial 
Produção Gráfica 

30 Embalagem 
Projeto de Identidade Visual 

Mestre Parcial Ilustração 35 
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Sérgio Luís Sudsilowsky 
Ferreira 

Design de Interface 

Projeto Final em Design 
Vânia Maria Mourão 
Araújo 

Mestre Parcial História da Arte 23 

 
 
2.10.   Experiência profissional do corpo docente 
 
O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico é composto por 
professores com experiência profissional compatível com sua atuação no Curso. 
 
Todos os docentes possuem mais de 3 anos de experiência profissional. 
 
2.11.  Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  
 
Os dados estatísticos referentes à pesquisa, produção científica e tecnológica do corpo 
docente do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico é parte integrante do 
cadastro docente. 
 
Informações detalhadas, bem como as devidas comprovações sobre a produção 
científica tecnológica do Curso estão disponíveis nas pastas dos docentes. 

 
3. INFRAESTRUTURA 
 
O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico tem suas atividades acadêmicas 
desenvolvidas no campus I da UNIGRANRIO, em Duque de Caxias, sito à Rua Prof. José 
de Souza Herdy, 1160, no Bairro 25 de Agosto. 
 
3.1.  Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI 
 
Na Sede da UNIGRANRIO encontram-se muito bem estruturados e equipados os 
gabinetes de trabalho dos professores em tempo integral. Na sede estes gabinetes 
localizam-se nas Unidades Acadêmicas (Escolas) a fim de propiciarem a integração e 
facilitarem a comunicação com as Coordenações de Curso e os demais docentes. Para o 
Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, estes gabinetes estão em número 
suficiente em função do quantitativo atual de docentes em tal regime de dedicação à 
Universidade.  
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A Sala de NDE conjugada com reuniões possui 32,99 m2 com áreas individuais e acesso 
à Internet. 

Esses gabinetes atendem plenamente as necessidades do Curso e satisfazem os 
requisitos necessários a atividade proposta: dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, conservação, comodidade e acessibilidade necessários para as 
atividades a que se destinam. 
 
3.2.  Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 
 
Na Sede da UNIGRANRIO, junto à Escola de Ciências Sociais e Aplicadas, encontra-se a 
Sala de Coordenação Acadêmica do Curso que conta com uma eficiente infraestrutura 
de apoio e de recursos humanos. Encontram-se também estruturadas a secretaria de 
atendimento ao aluno e a sala de professores. 

A Sala da coordenação, com 7,00 m2 possui 01 computador, com acesso à internet, e 01 
impressora dedicada. 

Todas essas instalações atendem plenamente às necessidades do Curso Superior de 
Tecnologia em Design Gráfico e satisfazem os requisitos necessários a atividade 
proposta: dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação, 
comodidade e acessibilidade necessários para as atividades a que se destinam. 

 
3.3.  Sala de professores 
 
Os ambientes utilizados pelos docentes são adequados e estão equipados segundo a 
finalidade e atendem plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários às atividades 
desenvolvidas. 

 
3.4.   Salas de aula  
 
A UNIGRANRIO possui salas de aula em número suficiente para atendimento aos alunos 
de graduação, com capacidade para 50 alunos. Todas dispõem de mobiliário moderno e 
adequado ao número de alunos, bem como são isoladas de ruídos externos, com boa 
audição interna, ventilação adequada às necessidades climáticas locais e ao uso de 
equipamentos, quando necessário. Possuem iluminação condizente às ações de ensino. 
São equipadas com recursos audiovisuais, quando solicitado ao setor responsável, que 
é dotado de televisores, vídeos, projetores multimídia, computadores, aparelhos de 
som, entre outros.  
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A UNIGRANRIO, consciente da sua responsabilidade com a inclusão dos Portadores de 
Necessidades Especiais, planejou e executou as condições necessárias para o seu 
adequado atendimento. Disponibiliza internamente rampa de acesso e externamente, 
calçadas rebaixadas. Da mesma forma, possui instalações sanitárias adaptadas 
conforme normas da ABNT e as normatizações exigidas na Legislação do Decreto 
5.296/2004 

 

3.5.  Acesso dos alunos a equipamentos de informática 
  
Os alunos possuem acesso nas aulas programadas segundo a grade de horários. Além 
disso, quando os laboratórios não estão em uso para aulas (geralmente no período da 
tarde), eles ficam abertos e disponíveis para estudos, sem necessidade de agendamento 
prévio. 

A UNIGRANRIO também dispõe de rede wifi, provendo acesso à internet gratuito e 
ilimitado para todos que circulam nos nossos campi, independente do vínculo que 
possuam (ou não) com a instituição. 

 
3.6.  Bibliografia básica  
 
A bibliografia contempla os conteúdos das unidades do plano de estudos das disciplinas, 
sendo composta por livros atuais e pertinentes com as necessidades da formação 
profissional expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 
 
A indicação da bibliografia atende à diretriz institucional de recomendar obras 
atualizadas e que possam estar disponibilizadas no acervo da biblioteca em quantidade 
suficiente para consulta in loco e empréstimo. Atendendo a mesma diretriz institucional, 
as obras que por ventura estejam fora de catálogo ou esgotadas são substituídas e a 
bibliografia do curso é, consequentemente, atualizada. 
 
Tanto a indicação da bibliografia quanto a atualização da mesma é competência do 
professor em comum acordo com a coordenação do curso sendo também apreciada no 
coletivo, geralmente, pelo NDE. Nessa apreciação são consideradas a otimização dos 
recursos de biblioteca e a previsão orçamentária da Escola de Ciências Sociais Aplicadas 
dentro da política institucional de renovação do acervo. 
 
3.7.   Bibliografia complementar 
 



 

64  

 

A Biblioteca possui acervo adequado, contemplado com títulos referentes à bibliografia 
complementar que atendem a proposta pedagógica e em número suficiente para o 
atendimento às necessidades do Curso. 
 
Segue listagem dos títulos: 
 

1º PERÍODO 

 

COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA I 

ECS 128 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe Illustrator CS6. São Paulo: SENAC, 
2013. 

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: geração de 
imagens. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

GAMBA JÚNIOR. Computação gráfica para designers: dialogando com as 
caixinhas de diálogo. Rio de Janeiro: 2AB, 2003. (reimpressão 2011) 

PRIMO, Lanevalda Pereira Correia de Araújo. Estudo dirigido de 
CorelDRAW X5 em português. São Paulo: Érica, 2010. (reimpressão 2012) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe inDesign CS5. São Paulo: SENAC, 
2011 (reimpressão 2012). 

HETEM JUNIOR, Annibal. Computação gráfica. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

RIBEIRO, Marcello Marinho; MENEZES, Marco Antônio Figueiredo. Uma 
breve introdução à computação gráfica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 
2010.  

VIEIRA, Anderson da Silva. Adobe inDesign CS5: guia pra lá de prático e 
visual. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

ADOBE Illustrator CS5 Classroom in a book: guia de treinamento oficial. 
Porto Alegre: Bookman, 2011. 

[Minha Biblioteca] 

DESENHO E 
PERCEPÇÃO 

ECS 127 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 
2003-2007. 
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 HALLAWELL, Philip. Mão livre: a linguagem e as técnicas do desenho. São 
Paulo: Melhoramentos, 2006. (reimpressão 2012)  

MARTÍN, Gabriel. Fundamentos do desenho artístico: aula de desenho. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007-2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAVES, Daniel; JUBRAN, Alexandre. Manual prático de desenho. São 
Paulo: Tipo, 2002. 

HODDINOTT, Brenda. Desenho para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 
2010. (reimpressão 2011) 
MAYER, Ralph. Manual do artista: de técnicas e materiais. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999. (reimpressão 2006) 

NEWARK, Quentin. O que é design gráfico? Porto Alegre: Bookman, 2009. 

PORTE, Pierre; SALERNO, Silvana. Abc do desenho. São Paulo: Larousse, 
2003. (reimpressão 2005) 

ESTUDO E 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

DBG 005 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABREU, Antônio Suarez. Curso de redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004. 
(reimpressão 2014)  

[Biblioteca Virtual Pearson]  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira: Lucerna, 2006. (reimpressão 2009)  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e 
coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. (reimpressão 2012) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DISCINI, Norma. A comunicação nos textos: leitura, produção, exercícios. 
2. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  

[Biblioteca Virtual Pearson] 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura 
e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007. (reimpressão 2010) [Biblioteca 
Virtual Pearson] 
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FONTANA, Niura Maria; PORSCHE, Sandra Cristina (Org.). Leitura, escrita e 
produção oral: proposta para o ensino superior. Caxias do Sul: EDUCS, 
2011.  

[Biblioteca Virtual Pearson] 

GOLDSTEIN, Norma Seltzer; LOUZADA, Maria Silvia; IVAMOTO, Regina. O 
texto sem mistério: leitura e escrita na universidade. São Paulo: Ática, 
2009.  

[Biblioteca Virtual Pearson] 

NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 
2006. [Biblioteca Virtual Pearson] 

HISTÓRIA DA 
ARTE 

ECS 091 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARNOLD, Dana. Introdução à história da arte. São Paulo: Ática, 2008. 
[Biblioteca Virtual Pearson] 

GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1999. (reimpressão 2015) 

PROENÇA, Graça. História da arte. São Paulo: Ática, 2000-2008. 
(reimpressão 2010) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

COELHO, Teixeira. Moderno pós-moderno: modos & versões. São Paulo: 
Iluminuras, 1995. (reimpressão 2011) 
GOODING, Mel. Arte abstrata. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

 

HARRISON, Charles; FRASCINA, Francis; PERRY, Grill. Primitivismo, 
cubismo, abstração: começo do século XX. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. 

JANSON, Horst Woldemar. História geral da arte. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. 3v. 

PRODUÇÃO 
GRÁFICA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo: um estudo sobre a 
Bauhaus e a teoria de Goethe. São Paulo: SENAC, 2009-2011. 
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ECS 129 

 

FERNANDES, Maria Regina Silveira. Da cor magenta: um tratado sobre o 
fenômeno da cor e suas aplicações. Rio de Janeiro: Synergia, 2008. 
HOPPE, Altair. Adobe photoshop para fotógrafos, designers e operadores 
digitais. Balneário Camboriú: Photos, 2008-2010. v.1. 

VILLAS-BOAS, André. Produção gráfica para designers. 3. ed. rev. e atual. 
Rio de Janeiro: 2AB, 2008. (reimpressão 2010) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAER, Lorenzo. Produção gráfica. 6. ed. São Paulo: SENAC, 2007. 

COLLARO, Antônio Celso. Produção gráfica: arte e técnica da mídia 
impressa. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. (reimpressão 2010) 
[Biblioteca Virtual Pearson] 

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 
2002. (reimpressão 2009) 

KELBY, Scott. Adobe photoshop CS4 para fotógrafos digitais. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 

Biblioteca Virtual Pearson] 

MUNHOZ, Daniella Michelena. Manual e identidade visual: guia para 
construção. Rio de Janeiro: 2AB, 2009. (reimpressão 2011) 

PSICOLOGIA DO 
CONSUMIDOR 

ECS 123 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2001. (reimpressão 2014) 

MERLO, Edgard Monforte; CERIBELI, Harrison B. Comportamento do 
consumidor. Rio de Janeiro: LTC, 2014. [Minha Biblioteca] 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, 
possuindo e sendo. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Minha Biblioteca] 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHARAN, Ram. O que o cliente quer que você saiba. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 

GADE, Christiane. Psicologia do consumidor e da propaganda. São Paulo: 
EPU, 1998. (reimpressão 2005) 
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HAWKINS, Del I.; MOTHERSBAUGH, David L.; BEST, Roger J. 
Comportamento do consumidor: construindo a estratégia de marketing. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

MOWEN, John C.; MINOR, Michael S. Comportamento do consumidor. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. (reimpressão 2010) 

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento 
organizacional. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. [Biblioteca 
Virtual Pearson] 

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do 
consumidor: conceitos e casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2005.[Biblioteca Virtual Pearson] 

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do 
consumidor. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

2º PERÍODO 

 

COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA II 

ECS 133 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe Illustrator CS6. São Paulo: SENAC, 
2013. 

FIDALGO, João Carlos de Carvalho. Adobe photoshop CS5: imagens 
profissionais e técnicas para finalização e impressão. São Paulo: Érica, 2010. 
(reimpressão 2011) 

KELBY, Scott. Adobe photoshop CS4 para fotógrafos digitais. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 

[Biblioteca Virtual Pearson] 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe photoshop CS5. São Paulo: SENAC, 
2010. 

BENGAL et al. Ilustrações com Photoshop. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

HOPPE, Altair. Adobe photoshop para fotógrafos, designers e operadores 
digitais. Balneário Camboriú: Photos, 2008-2010. v.1. 
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MORAZ, Eduardo; FERRARI, Fabrício Augusto. Universidade photoshop: 
desvende os recursos desta poderosa ferramenta! 2. ed. atual. até CS3. São 
Paulo: Digerati Books, 2008. 

ADOBE photoshop CS3: classroom in a book: guia de treinamento oficial. 
Porto Alegre: Bookman, 2008. 

[Minha Biblioteca] 

EMBALAGEM 

ECS 131 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALVER, Giles. O que é design de embalagens? Porto Alegre: Bookman, 
2009. 

STEWART, Bill. Estratégias de design para embalagens. São Paulo: E. 
Blucher, 2010.  

VILLAS-BOAS, André. Produção gráfica para designers. 3. ed. rev. e atual. 
Rio de Janeiro: 2AB, 2008. (reimpressão 2010) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: curso básico. 2. ed. São Paulo: 
Pearson Makron Books, 2002. (reimpressão 2007) 

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: curso avançado. 2. ed. São 
Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2005. (reimpressão 2011) 

NEGRÃO, Celso; CAMARGO, Eleida. Design de embalagem: do marketing à 
produção. São Paulo: Novatec, 2008. 

PELTIER, Fabrice; SAPORTA, Henry. Design sustentável: caminhos 
virtuosos. São Paulo: SENAC, 2009. 

RONCARELLI, Sarah; ELLICOTT, Candace. Design de embalagem: 100 
fundamentos de projeto e aplicação. São Paulo: E. Blucher, 2011. 

FOTOGRAFIA 

ECS 078 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HACKING, Juliet (Ed.). Tudo sobre fotografia. Rio de Janeiro: Sextante, 
2012. 

HOPPE, Altair. Adobe photoshop para fotógrafos, designers e operadores 
digitais. Balneário Camboriú: Photos, 2008-2010. v.1. 
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JOHNSON, Dave. Dominando câmeras digitais. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVARENGA, André Luís de. A arte da fotografia digital: explorando 
técnicas com photoshop CS. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.  

CESAR, Newton. Making of: revelações sobre o dia-a-dia da fotografia. 2. 
ed. rev. ampl. Brasília, DF: SENAC, 2007.  

FATORELLI, Antônio (Coord.). Fotografia e novas mídias. Rio de Janeiro: 
Contracapa, 2008.  

HEDGECOE, John. Guia completo de fotografia: a técnica fotográfica 
explicada passo a passo em mais de 400 fotografias e ilustrações em cores. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996. (reimpressão 2001.)  

HURTER, Bill. Fotografia de retrato. Balneário Camboriú: Photos, 2009.  

HISTÓRIA DO 
DESIGN 

ECS 130 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARDOSO, Rafael. Uma introdução a história do design. São Paulo: E. 
Blucher, 2004-2008. (reimpressão  2013) 

HOLLIS, Richard. Design gráfico: uma história concisa. 2. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2010. 

PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura moderna e do design. 3. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BHASKARAN, Lakshmi. Design retro: 100 anos de design gráfico. São Paulo: 
SENAC, 2007.  

LEON, Ethel. Memórias do design brasileiro. São Paulo: SENAC, 2009. 

MEGGS, Philip B.; PURVIS, Alston W. História do design gráfico. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2009. 

MELO, Chico Homem de. Design gráfico brasileiro: 60 anos. 2. ed. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2008. 
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SOUZA, Pedro Luiz Pereira de. Notas para uma história do design. 4. ed. 
Rio de Janeiro: 2AB, 2008. 

ILUSTRAÇÃO 

ECS 132 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CURTIS, Brian. Desenho de observação. 2. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 
2015. 

PORTE, Pierre; SALERNO, Silvana. Abc do desenho. São Paulo: Larousse, 
2003. (reimpressão 2005) 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2010. (reimpressão 2014) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUIAR, João Baptista da Costa; LEON, Ethel (Colab.). João Baptista da 
Costa Aguiar: desenho gráfico, 1980-2006. São Paulo: SENAC, 2006.  

CHAVES, Daniel; JUBRAN, Alexandre. Manual prático de desenho. São 
Paulo: Tipo, 2002. 

MARTÍN, Gabriel. Fundamentos do desenho artístico: aula de desenho. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007-2014. 

PIPES, Alan. Desenho para designers: habilidades de desenho, esboços de 
conceito, design auxiliado por computador, ilustração, ferramentas e 
materiais, apresentações, técnicas de produção. São Paulo: E. Blucher, 
2010.  

ZEEGEN, Lawrence. Fundamentos de ilustração: como gerar idéias, 
interpretar briefings e se promover; uma exploração dos aspectos práticos, 
filosóficos e profissionais do mundo da ilustração digital e analógica. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 

TIPOGRAFIA 

ECS 134 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CLAIR, Kate; BUSIC-SNYDER, Cynthia. Manual de tipografia: a história, a 
técnica e a arte. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. [Minha Biblioteca] 

SALTZ, Ina. Design e tipografia: 100 fundamentos do design com tipos. São 
Paulo: E. Blucher, 2010. 

SAMARA, Timothy. Guia de tipografia: manual prático para o uso de tipos 
no design gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico: versão 3.0. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2005. 

FONSECA, Joaquim da. Tipografia & design gráfico: design e produção 
gráfica de impressos e livros. Porto Alegre: Bookman, 2008. [Minha 
Biblioteca] 

LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2008. 

PERROTTA, Isabella. Tipos e grafias. Rio de Janeiro: SENAC, 2005. 

ZAPF, Hermann. A arte da tipografia: composição tipográfica, 
fotocomposição e tipografia digital. São Paulo: Rosari, 2010. 

3ºPERÍODO 

 

COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA III 

ECS 178 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe inDesign CS5. São Paulo: SENAC, 
2011 (reimpressão 2012). 

ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe inDesign CS6. São Paulo: SENAC, 
2013. 

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 
2002. (reimpressão 2009) 

VIEIRA, Anderson da Silva. Adobe inDesign CS5: guia pra lá de prático e 
visual. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FIDALGO, João Carlos de Carvalho. Diagramação com inDesign CS5. São 
Paulo: Érica, 2011. 

GAMBA JÚNIOR. Computação gráfica para designers: dialogando com as 
caixinhas de diálogo. Rio de Janeiro: 2AB, 2003. (reimpressão 2011) 

GRUMAN, Galen. Adobe inDesign CS5: bible. New York: Wiley, 2010. 

HORIE, Ricardo Minoru; PEREIRA, Ricardo Pagemaker. 300 super dicas de 
editoração, design e artes gráficas. 5.ed. São Paulo: SENAC, 2005. 
(reimpressão 2008) 
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MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: manipulação, 
conversão e fechamento de arquivos. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 
2009.  

DESIGN DE 
INTERFACE 

ECS 176 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADAMS, Cameron et al. A arte e a ciência da CSS: crie web designs 
inspiradores baseados em padrões. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

NIEDERST ROBBINS, Jennifer. Aprendendo web design: guia para 
iniciantes. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

SANTA ROSA, José Guilherme; MORAES, Ana Maria de. Avaliação e projeto 
de interfaces. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 2AB, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMES, Ana Laura. XHTML/ CSS: criação de páginas web. São Paulo: 
SENAC, 2010. 

HAROLD, Elliotte Rusty. Refatorando HTML: como melhorar o projeto de 
aplicações web existentes. Porto Alegre: Bookman, 2010. [Minha 
Biblioteca] 

KALBACH, James. Design de navegação web: otimizando a experiência do 
usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009. [Minha Biblioteca] 

MACDONALD, Matthew. Criação de sites: para Windows e MAC. São Paulo: 
Digerati Books, 2010. 

SILVA, Mauricio Samy. Construindo sites com CSS e (X) HTML: sites 
controlados por folhas de estilo em cascata. São Paulo: Novatec, 2008. 
(Reimpressão 2010) 

DESIGN EDITORIAL 

ECS 174 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HENDEL, Richard. O design do livro. 2. ed. São Paulo: Ateliê, 2006. 

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 
2002. (reimpressão 2009) 

MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: manipulação, 
conversão e fechamento de arquivos. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 
2009.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Formato: s. a. forma e o tamanho de livro. 
Porto Alegre: Bookman, 2009. 

[Minha Biblioteca] 

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Layout: s. m. arranjo de partes etc. de 
acordo com um plano. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

FONSECA, Joaquim da. Tipografia & design gráfico: design e produção 
gráfica de impressos e livros. Porto Alegre: Bookman, 2008. [Minha 
Biblioteca] 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma 
metodologia didática. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (reimpressão 2011)  

SAMARA, Timothy. Guia de design editorial: manual prático para o design 
de publicações. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

MARKETING I 

EGN 009 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000 (reimpressão 2010)-2013(reimpressão 
2015)[Biblioteca Virtual Pearson] 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2007(reimpressão 2010)-2015 [Biblioteca 
Virtual Pearson] 

ROCHA, Ângela da; FERREIRA, Jorge Brantes; SILVA, Jorge Ferreira da. 
Administração de marketing: conceitos, estratégias e aplicações. São 
Paulo: Atlas, 2012.  

[Minha Biblioteca] 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. Marketing contemporâneo. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009. 
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CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os 
clientes. São Paulo: Saraiva, 2000. (reimpressão 2010) [Minha Biblioteca] 

CORRÊA, Henrique L.; CAON, Mauro. Gestão de serviços: lucratividade por 
meio de operações e de satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 2002. 
[Minha Biblioteca] 

FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de 
serviços: operações, estratégia e tecnologia de informação. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010.  

[Minha Biblioteca] 

MADRUGA, Roberto Pessoa. Administração de marketing no mundo 
contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. (reimpressão 2010) 

METODOLOGIA 
DO PROJETO EM 

DESIGN 

ECS 177 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma 
metodologia didática. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (reimpressão 2011)  

SANTOS, Clovis Roberto dos. Trabalho de conclusão de curso (TCC): guia 
de elaboração passo a passo. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ESCOREL, Ana Luísa. Efeito multiplicador do design. 3. ed. São Paulo: 
SENAC, 2004. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 15. ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. [Biblioteca Virtual Pearson] 

LUPETTI, Marcélia. Planejamento de comunicação. 4. ed. São Paulo: 
Futura, 2000. (reimpressão 2004). 

LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2008. 

PEON, Maria Luísa. Sistemas de identidade visual. 4. ed. Rio de Janeiro: 
2AB, 2009.(reimpressão 2011) 
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PROJETO DE 
IDENTIDADE 

VISUAL 

 ECS 175 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERTOMEU, João Vicente Cegato (Org.). Criação visual e multimídia. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 

MUNHOZ, Daniella Michelena. Manual e identidade visual: guia para 
construção. Rio de Janeiro: 2AB, 2009. (reimpressão 2011) 

WHEELER, Alina. Design de identidade da marca: um guia completo para a 
criação, construção e manutenção de marcas fortes. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2012.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAMMA, Norberto; PASTORELO, Pedro D. Marcas & sinalização: práticas 
em design corporativa. São Paulo: SENAC, 2007. 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 
2003-2007. 

NEUMEIER, Marty. The Brand Gap: o abismo da marca: como construir a 
ponte entre a estratégia e o design. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.  
[Minha Biblioteca] 
STRUNCK, Gilberto. Viver de design. 6. ed. atual. Rio de Janeiro: 2AB, 2010. 

VILLAS-BOAS, André. O que é [e o que nunca foi] design gráfico. 6. ed. Rio 
de Janeiro: 2AB, 2007. 

4º PERÍODO 

 

ANIMAÇÃO E 
VIDEO 

ECS 181 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, Raquel. A arte da animação. 3. ed. Belo Horizonte: Formato, 
2004. (reimpressão 2011) 

LUCENA JÚNIOR, Alberto. Arte da animação: técnica através da história. 
São Paulo: SENAC, 2002-2011. 

PURVES, Barry. Stop-motion: s.m cinematográfica em que a câmera é 
parada e iniciada repetidamente. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção: para quem gosta, faz e quer 
fazer cinema. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. (reimpressão 2010) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ABRUZZESE, Alberto. O esplendor da TV: origem e destino da linguagem 
audiovisual. São Paulo: Nobel, 2006. 

CARRIERE, Jean Claude. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2006. 

LAYBOURNE, Kit. Animation book: a complete guide to animated 
filmmaking-from flip-books to sound cartoons to 3-D animation. New York: 
Three Rivers, 1998. 

STANCHFIELD, Walt. Dando vida a desenhos: os anos de ouro das aulas de 
animação na Disney. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 2v. 
THOMAZ JR., Aldo. Vídeo sub: teoria e pratica. São Paulo: SENAC, 2005. 

COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA IV 

ECS 179 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARMO, Liana. Adobe after effects CS6. São Paulo: SENAC, 2013. 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção: para quem gosta, faz e quer 
fazer cinema. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. (reimpressão 2010) 

ADOBE premiere pro CS4: guia oficial do treinamento. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABRUZZESE, Alberto. O esplendor da TV: origem e destino da linguagem 
audiovisual. São Paulo: Nobel, 2006. 

ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. São Paulo: SENAC, 2007. 

CARRIERE, Jean Claude. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2006. 

THOMAZ JR., Aldo. Vídeo sub: teoria e pratica. São Paulo: SENAC, 2005. 

WATTS, Harris. Direção de câmera: um manual de técnicas de vídeo e 
cinema. São Paulo: Summus, 1999. 

EMPREENDORIS
MO 

ECS 182 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de 
carreira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. (reimpressão 2011) 
[Biblioteca Virtual Pearson] 

http://www.submarino.com.br/portal/Artista/3744568/+alberto+abruzzese
http://www.submarino.com.br/portal/Artista/3744568/+alberto+abruzzese
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 DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um 
plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 
Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor 
(entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Pioneira, 1986 
(reimpressão 2013). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARON, Roberto A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do 
processo. São Paulo: Thomson, 2007. (reimpressão 2011) 

BETHLEM, Agrícola de Souza. Gestão de negócios: uma abordagem 
brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias 
em negócios. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. [Minha Biblioteca] 

LONGENECKER, Justin Gooderl et al. Administração de pequenas 
empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2007. (reimpressão 2011).  

SALIM, Cesar Simão. Construindo planos de empreendedorismo: negócios 
lucrativos, ações sociais e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

ÉTICA E 
LEGISLAÇÃO 

 EM DESIGN 

ECS 090 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS FILHO, Clóvis de (Org.). Ética e comunicação organizacional. São 
Paulo: Paulus, 2007. 

DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação: de como a 
autonomia das novas tecnologias obriga a rever o mito do progresso. 3. ed. 
São Paulo: UNESP, 2011 

PLAISANCE, Patrick Lee. Ética na comunicação: princípios para uma prática 
responsável. Porto Alegre: Penso, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASHLEY, Patricia Almeida (Coord.). Ética e responsabilidade social nos 
negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. (reimpressão 2010) [Minha 
Biblioteca] 
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LOPES, Antônio Paraguassú. Ética na propaganda. São Paulo: Baraúna, 
2010. 

MURTA, Gino. O briefing da ética para uma propaganda responsável. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2007. 
 
SCHULTZ, Roberto. O publicitário legal: alguns toques, sem juridiquês, 
sobre o direito da publicidade no Brasil (versão totalmente em 
publicitariês. Ou quase). Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 

SOUZA, Herbert José de; RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania. 2. ed. São 
Paulo: Moderna, 2005. 

STRUNCK, Gilberto. Viver de design. 6. ed. Rio de Janeiro: 2AB, 2010. 

PROJETO FINAL  

EM DESIGN 

ECS 180 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do 
trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. (reimpressão 2015) 
[Minha Biblioteca] 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma 
metodologia didática. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (reimpressão 2011)  

TRALDI, Maria Cristina; DIAS, Reinaldo. Monografia: passo a passo. 7. ed. 
rev. e atual. Campinas: Alínea, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 
Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 
2012. 

CERVO, Amado Luís; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 
Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
(reimpressão 2013)  

[Biblioteca Virtual Pearson] 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2008. 
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SANTOS, Clovis Roberto dos. Trabalho de conclusão de curso (TCC): guia 
de elaboração passo a passo. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  

WEBDESIGN 

ECS 088 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADAMS, Cameron et al. A arte e a ciência da CSS: crie web designs 
inspiradores baseados em padrões. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

MACDONALD, Matthew. Criação de sites: para Windows e MAC. São Paulo: 
Digerati Books, 2010. 

SILVA, Maurício Samy. JQuery: a biblioteca do programador Javascript. São 
Paulo: Novatec, 2010-2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMES, Ana Laura. XHTML/ CSS: criação de páginas web. São Paulo: 
SENAC, 2010. 

HAROLD, Elliotte Rusty. Refatorando HTML: como melhorar o projeto de 
aplicações web existentes. Porto Alegre: Bookman, 2010. [Minha 
Biblioteca] 

KALBACH, James. Design de navegação web: otimizando a experiência do 
usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009. [Minha Biblioteca] 

NIEDERST ROBBINS, Jennifer. Aprendendo web design: guia para 
iniciantes. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

SILVA, Mauricio Samy. Construindo sites com CSS e (X) HTML: sites 
controlados por folhas de estilo em cascata. São Paulo: Novatec, 2008. 
(reimpressão 2010) 

LIBRAS 

IHM 088 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Intérprete de libras. Porto Alegre: 
Mediação, 2009-2014.  

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 
brasileira: estudos lingüisticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. (reimpressão 
2007) [Minha Biblioteca] 
REILY, Lucia Helena. Escola inclusiva: linguagem e mediação.  Campinas: 
Papirus, 2008-2011. (reimpressão 2014) 
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3.8.  Periódicos especializados  
 
A Biblioteca possui acervo adequado, contemplado com periódicos, bases de dados 
específicas, jornais e revistas que atendem à proposta pedagógica do Curso e agregam 
relevância acadêmica ao mesmo. O acervo pode estar disponível em meio físico ou 
eletrônico. 
 

PERIÓDICOS CST EM DESIGN GRÁFICO 
 

EBSCO 
 

Art Monthly (EBSCO) (2003-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Arts & Activities (EBSCO) (1990-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Computer Graphics World (EBSCO) (1995-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Industry Week  (EBSCO) (1991-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Information Today (EBSCO) (1996-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Journal of Artists Books (EBSCO) (2003-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Intersaberes, 2012. 
[Biblioteca Virtual Pearson] 

FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de 
libras. São Paulo: Phorte, 2011. 

GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2009. 
(reimpressão 2010) 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  [Biblioteca Virtual Pearson] 
SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto 
Alegre: Mediação, 2012. 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Journal of Marketing Research (JMR) (EBSCO) (1964-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Business Source Premier 
PC World (EBSCO) (1987-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Print (EBSCO) (1993-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Publishers Weekly (EBSCO) (1989-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Seybold Report: Analyzing Publishing Technologies (EBSCO) (1996-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 
Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research (EBSCO) (2003-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - EBSCOhost - Academic Search Premier 

 
 

PORTAL CAPES 
 

Communication Theory (PORTAL CAPES) (1991-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - Wiley 
Online Library 
Computer-Aided Design (PORTAL CAPES) (1968-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Computer Aided Geometric Design (PORTAL CAPES) (1993-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Computer animation and virtual worlds (PORTAL CAPES) (1990-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Data & Knowledge Engineering (PORTAL CAPES) (1985-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Design Studies (PORTAL CAPES) (1979-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Discursos fotográficos (PORTAL CAPES) (2005-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - DOAJ 
Directory of Open Access Journals Free 
Finite Elements in Analysis and Design (PORTAL CAPES) (1985-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Graphical Models (PORTAL CAPES) (2000-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Image and Vision Computing (PORTAL CAPES) (1983-2015) 
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Journal of Aesthetics & Culture  (PORTAL CAPES) (2009-2015)  
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - DOAJ 
Directory of Open Access Journals Free 
Journal of Visual Communication and Image Representation (PORTAL CAPES) (1990-2015) Acesso:  
www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Journal of Visual Languages & Computing (PORTAL CAPES) (1990-2015)  
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - 
ScienceDirect Complete 
Linguagens: Revista de Letras, Artes e Comunicação (PORTAL CAPES) (2007-2015)  
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - DOAJ 
Directory of Open Access Journals Free 
Product Management and Development  (PORTAL CAPES) (2002-2015)  
Acesso:  www.unigranrio.br 
Portal da UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar base  - DOAJ 
Directory of Open Access Journals Free 

 

SCIELO 

RAC - Revista de Administração Contemporânea (SCIELO) (1997-2015) 
Acesso: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1415-6555 

 
ACESSO PELA EDITORA 

International Journal of Design (2007-2015) 
Acesso: http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/index 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925498074&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
http://www.unigranrio.br/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://journals.sfu.ca/coaction/index.php/jac/index
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3520000000000072&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1415-6555
http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/index
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3.9.   Laboratórios didáticos especializados: quantidade 
 
O curso possui três laboratórios dedicados de computação gráfica, contendo um total 
de 75 equipamentos individuais, com as seguintes configurações: Processador Intel Core 
2 Quad Q9550@ 2,83GHz, memória 4GB, HD 500 GB. 
 
Possui estúdio de TV com ampla estrutura para atendimento, produção e finalização de 
produtos audiovisuais para TV, Cinema e Internet. Tem espaço físico, equipamentos, e 
profissionais qualificados para a produção, direção, gravação e edição dentro do 
formato e da narrativa audiovisual publicitária, tais como: comerciais, vídeos 
institucionais, experimentais, ficções, documentários, programas para televisão, 
videografismo e vinhetas eletrônicas. A infraestrutura é composta de estúdio de TV, 
equipado com câmera HDV digital, ilha de edição digital não-linear, sala de projeção, kits 
de iluminação e sonorização e almoxarifado. 
 
Possui também laboratório de fotografia com todos os recursos e ampla estrutura para 
atendimento aos alunos, produção e finalização de peças fotográficas. Seu espaço físico 
é adequado às necessidades acadêmicas e representam a realidade mercadológica, 
possui equipamentos e profissionais qualificados para a revelação, produção, direção, 
edição (digital) dentro do formato e da narrativa publicitária. 
 
3.10.  Laboratórios didáticos especializados: qualidade  
 
A fim de suportar a crescente informatização de seus processos acadêmicos e 
administrativos, a UNIGRANRIO tem uma eficiente política de expansão e atualização de 
equipamentos e de disponibilização de insumos para o suporte das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, conforme definido em seu PDI. Esta política consiste nos seguintes 
procedimentos: 
 

• Levantamento e análise anual da demanda, a fim de se avaliar a necessidade de 
aquisição de novos equipamentos; 

• Aquisição anual de equipamentos, mediante operação de leasing comercial ou 
financeiro; 

• Alocação dos equipamentos adquiridos, juntamente com o remanejamento dos 
equipamentos substituídos, levando-se em conta a natureza da demanda e seus 
requisitos de configuração. 

• Para atender as necessidades expressas no PDI, a Divisão de Tecnologia da 
Informação tem como metas: 

• Atualizar, permanentemente, os microcomputadores dos laboratórios de 
informática para acompanhamento da evolução tecnológica  

• Colocar links dedicados de internet com velocidade de 2Mbps full em todas as 
unidades 
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• Colocar link de internet na sede com velocidade de 34Mbps 
• Desenvolver intranet 
• Instalar rede sem fio em todos os laboratórios de tecnologia da informação 
• Completar sistema de ingresso à UNIGRANRIO (vestibular eletrônico, prova 

agendada, transferência interna e externa por autoatendimento) 
• Implantação de ferramenta de Business Inteligence 

 
Atualmente, o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico tem à sua disposição os 
seguintes equipamentos: 
 
Suites de Aplicativos Gráficos Corel Draw e Adobe Creative Cloud, atualizados 
periodicamente, e 24 mesas digitalizadoras Wacom Bamboo Pen, para suporte às 
disciplinas que utilizam técnicas de desenho digital, pintura e manipulação de imagens 
digitais. 
 
O Laboratório de TV, com 2 câmeras digitais SONY HVR-Z1N e acessórios, 2 refletores 
Lowel Tota Light, 4 Fresnel Lowel Omini, 2 refletores de 500 W, 2 refletores de 300 W e 
1 Sungun para externa com 2 cinturões de bateria, 1 UHF wirelesss microfone package 
modelo UWP-c1, 1 microfone Shure dinâmico sm 58 com fio, 1 me67/k6 microfone 
shotgun (capsula c/ modulo) Sennheiser, 1 mzs201 suspensão elástica tipo pistola 
Sennheiser, 1 mzh701 espuma p/ zepelim tipo peludo Sennheiser, 1 mzw701 zeppelim 
(cxª prot.vento) p/me67, 1 fone Sony mdr 150, 1 vb04 vara de boom de aluminio 4m 
Mattedi. 
 
O laboratório de Fotografia possui os seguintes equipamentos: 1 Câmera Nikon D50, 1 
Câmera Nikon D80, 2 Flashes Nikon Sb 800, 2 Lentes 20mm, 2 Lentes 50mm, 1 Lente 62 
Mm, 2 Lentes 24/120mm , 2 Lentes 80/200mm, 2 Fotômetros de mão, 2 tripés (Heavy), 
6 tripés (Cadetão), 2 hazy – grande, 2 hazy – médio, 2 hazy – pequeno, 2 hazy (strip) – 
grande, 2 hazy (strip) – pequeno, 1 suporte p/ fundo colorido (03 cores), 1 tripé p/ 
máquina manfrotto – 486 rc2, 1 table top, 2 geradores Atek 1200 , 2 tripés tipo Baby, 5 
flashes Atek (pirex) , 2 flashes Atek CLASSIC 400 e 6 sombrinhas. 
 
3.11.  Laboratórios didáticos especializados: serviços  
 
O Laboratório dispõe de um acesso livre aos alunos no horário da manhã, tarde e noite 
de 8:00 às 22:00 hs, com constante manutenção, atendendo à demanda de uso dos 
discentes. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Projeto Político Institucional – PPI, bem como o Plano de Desenvolvimento 
institucional - PDI serviram de fulcro para o direcionamento do presente Projeto 
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Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, direcionando objetivos, 
metas e as ações apresentadas. 
 
O pleno envolvimento da mantenedora e de toda a comunidade acadêmica – docentes, 
discentes e funcionários técnico-administrativo tem sido fundamental para que os 
objetivos previstos fossem alcançados com sucesso. 
 
Imprescindível destacar o importante papel a ser desempenhado pela CPA, palco de 
acompanhamento e, quando necessário, revisão deste documento, bem como do NDE 
do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, personagem fundamental para o 
desenvolvimento do presente projeto. 
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ANEXOS 

 

Minuta do Regulamento das Atividades Complementares do 
Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

(a ser aprovada pelo Colegiado) 

1. Das ATIVIDADES COMPLEMENTARES CURRICULARES 

A Resolução CP/CNE nº 3/2002, (Diretrizes curriculares para os cursos de graduação, ABMES, 
2008, p. 535) que institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para a organização e o 
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia não é explícita quanto às Atividades 
Complementares, provavelmente porque os pareceres 776/1997, 583/2001 e 67/2003 
abrangem todos os cursos de graduação – bacharelados, licenciaturas e CST. Os conselheiros do 
CNE, que elaboraram os citados pareceres não entenderam ser necessária essa referência 
expressa, porque os CST são cursos superiores de graduação. (FRAUCHES, 2011. In: 
www.abmes.org.br) 

1.2. Considerações Gerais 

Desde o primeiro período do curso os alunos são estimulados a realizar atividades de 
complementação da sua formação, que compõem a parte flexível da estrutura curricular 
denominada Atividades Complementares Curriculares. Estas atividades são estatuídas por 
Regulamento, aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO e o aluno deve 
integralizar 40 (quarenta) horas, no mínimo, de atividades extraclasse que, sempre que possível, 
devem estar consubstanciadas ao perfil do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico. A 
regulamentação de funcionamento das ACCs na UNIGRANRIO atende aos objetivos de: 

• buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente; 

• flexibilizar o currículo pleno do curso; 

• proporcionar ao discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-instrumental; 

• aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinaridade necessários à 
formação acadêmica dos egressos; 

• diversificar e enriquecer a formação humanística oferecida nos Cursos de Graduação; 

• desenvolver no discente a competência de resolver problemas, de construir suas próprias 
oportunidades e de manter-se em processo de atualização de conhecimento; 

• possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e enriquecimento 
de seu processo formativo; 

• promover a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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• De acordo com o Regulamento, as ACCs a serem reconhecidas para efeito de 
aproveitamento da carga horária encontram-se assim organizadas: 

• Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão: monitoria; participação em 
pesquisas, programas institucionais e grupos de estudo sob supervisão de professores; 
participação na gestão de entidades socioculturais, no âmbito universitário e participação 
em atividades de extensão da UNIGRANRIO e projetos sociais externos; 

• Atividades para enriquecimento profissional: participação em congressos, seminários, 
conferências, palestras, oficinas, mostras e exposições; assistência de defesas de 
Monografias, TCC, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado; atividades Culturais 
(teatro, cinema, visita com orientação); cursos a distância; cursos de extensão universitária 
e disciplinas cursadas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO; 

• Produção e apresentação de trabalhos científicos: Artigos publicados em revistas com ou 
sem qualis; realização de TCCs não-curriculares; apresentação de trabalhos em eventos 
científicos (pôster, resumo, painel, apresentação oral); premiação em eventos científicos; 

• Vivência profissional complementar: realização de estágios não-curriculares e realização de 
estágio em Empresa Junior/Incubadora de Empresa. 

• O incentivo à participação nestas atividades tem por finalidade proporcionar ao aluno uma 
formação mais ampla da realidade social, econômica, política, empresarial e cultural, 
levando-o a refletir sobre o contexto histórico no qual está inserido. Por outro lado, a 
preocupação com a formação geral do aluno se insere numa perspectiva mais geral do PPC 
e do PDI de formar profissionais não apenas competentes tecnicamente, mas também 
socialmente competentes e cientes de seu papel como cidadãos, que sejam 
empreendedores, tenham empregabilidade garantida e atuem com responsabilidade social 
e ambiental. 

Atividades Complementares são práticas acadêmicas, obrigatórias para os alunos do Curso 

Superior de Tecnologia em Design Gráfico. Essas atividades são apresentadas sob múltiplos 

formatos com o objetivo de: 

● Complementar o currículo pedagógico vigente e sintonizar o aluno com as realidades do 

mercado; 

● Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática para além da sala de 

aula; 

● Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais; e 

● Favorecer a tomada de iniciativa nos alunos. 

As atividades complementares são divididas em categorias: 
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● Atividades de cunho artístico e cultural; 

● Palestras, seminários, congressos e conferências; 

● Pesquisa; 

● Ações de inclusão social; 

● Iniciação científica; e 

● Disciplinas não previstas no currículo pleno. 

 

Carga horária e regras básicas 

O aluno deverá comprovar um mínimo de cento e quarenta horas (140 h) de atividades durante 

o curso. 

O aluno deve participar de pelo menos três das atividades referidas. O aluno deve, ao longo do 

curso, realizar suas atividades e reunir os comprovantes, tais como declarações e certificados, 

que deverão ser levados para registro semestralmente Portal do Aluno, para as devidas 

anotações junto à Coordenação do curso encarregada pelo controle das Atividades 

Complementares. 

Obrigações do aluno 

O aluno que não cumprir a carga horária destinada a Atividades Complementares no decorrer 

do curso não terá direito ao Diploma de Curso Superior, mesmo que tenha obtido aprovação em 

todas as disciplinas regulares de sua grade curricular. 

Os alunos transferidos de outra faculdade têm um débito para com as Atividades 

Complementares, cabendo à coordenação do curso o critério quanto ao aproveitamento de 

atividades realizadas na instituição de origem. 

Outras Categorias Possíveis para ACCs: 

Atividades de cunho Artístico e Cultural 
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Desenvolvidas dentro ou fora da Instituição, através de cursos de extensão em outras 

instituições, visitas a órgãos públicos ou entidades particulares ligadas à área de abrangência do 

curso, estágios etc. 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, estágios, 

feiras/exposições profissionais correlatas à área de interesse do curso, etc. Em entidades 

educacionais, estudantis ou profissionais, privadas ou públicas. Tais atividades devem ser 

adequadas à formação complementar do aluno.  Considera-se a participação do aluno, na forma 

passiva ou ativa, ou seja, na condição de "participante" ou "palestrante / instrutor / 

apresentador". 

Em caso de dúvidas sobre a aceitação ou não de atividade promovida por determinada entidade, 

recomendamos consultar sempre a equipe responsável pelas Atividades Complementares do 

curso. Para a comprovação de atividades o aluno, junto ao relatório técnico, deve apresentar 

registros formais da atividade, tais como: 

● Folders e folhetos da atividade ou evento; 

● Programa e conteúdo da atividade, informando a carga horária; 

● Nome, ramo de atuação, endereço, telefone da entidade; 

● Cópia de ficha de inscrição; 

● Comprovantes de pagamento (se aplicado); 

● Declaração de participação; ou 

● Crachá de identificação e acesso a eventos, dentre outros. 

 

Relatório técnico 

Adicionalmente, o aluno deverá produzir um relatório técnico, contendo um descritivo claro e 

consistente das atividades, interpretando, problematizando e relatando o conteúdo adquirido 

com a atividade. 

Qualquer tipo de comprovante será válido desde que em nome do aluno/participante. Em 

hipótese alguma serão aceitos comprovantes em nome de terceiros. 
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O número de horas a ser creditado ao aluno por atividade externa será determinado pela 

Coordenação do Curso, dentro do que é regido por esse documento. 

 

Palestras, seminários, congressos e conferências 

Podem ser consideradas como atividades complementares a participação em palestras, 

seminários, congressos e conferências, eventos, sessões técnicas, exposição de posters técnicos, 

jornadas acadêmicas, dentre outros, oferecidas pela própria Instituição ao longo do ano letivo e 

franqueadas à participação dos alunos. As atividades serão ofertadas através de programas 

publicados periodicamente em murais, salas de aulas, agenda específica e no site 

www.unigranrio.edu.br. 

Pesquisa teórica ou empírica 

Esta categoria de atividade complementar inclui projetos envolvendo implementação prática, 

pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de interesse com produção 

intelectual ou projeto com implementação real. 

As atividades serão ofertadas pelas devidas coordenações através de editais e também 

comunicadas nas salas de aula pelos próprios docentes. 

Voluntariado em Entidades Filantrópicas 

Alunos que participam de programas de voluntariado poderão apropriar créditos nesta 

categoria desde que as atividades desenvolvidas estejam diretamente ligadas à área técnica de 

abrangência de seu curso. 

Nesse caso, o aluno deverá apresentar um pequeno projeto apresentando os aspectos gerais da 

atividade, não deixando de incluir o cronograma de trabalho proposto, horários das atividades, 

bem como os dados da entidade filantrópica. O projeto deverá ser devidamente homologado 

pela coordenação do curso para o devido prosseguimento. 

Ao final, o aluno deverá apresentar: 
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● Relatório das atividades realizadas; e 

● Declaração ou certificação emitida pela entidade de caridade ou filantrópica atestando e 

endossando as atividades desenvolvidas - em papel timbrado. 

 

Iniciação Científica 

O Programa de Iniciação Científica da UNIGRANRIO tem como objetivo possibilitar aos 

estudantes a oportunidade de treinamento e prática em pesquisa, permitindo uma maior 

integração entre ensino, pesquisa e extensão, obedecendo às diretrizes previstas tanto no texto 

constitucional, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996). 

Este programa é destinado a alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades 

destacados nos seus cursos de graduação.  Busca propiciar, sob a orientação e coordenação de 

um professor, condições para a realização de atividades que favoreçam formação acadêmica, 

em patamares de excelência, tanto para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-

graduação, como para a integração no mercado profissional. 

Os objetivos gerais da Iniciação Científica se direcionam para uma prática acadêmica de inserção 

de alunos de graduação na pesquisa científica, possibilitando o contato direto destes alunos nas 

atividades de pesquisa desenvolvidas por professores e alunos de pós-graduação.  Apresenta-

se, desta forma, como um mecanismo que possibilita ao aluno de graduação conhecer uma 

realidade acadêmica diferente daquela exigida pelo mercado de trabalho comum, possibilitando 

para o aluno a vivência na construção do conhecimento. 

Constitui-se, portanto, em uma modalidade de investimento acadêmico, com uma concepção 

orientada pelo objetivo de formar globalmente o aluno, através da iniciação à investigação 

científica, na perspectiva do desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e 

pensamento crítico. 

Nesta perspectiva, "a iniciação científica” caracteriza-se como um instrumento de apoio teórico 

e metodológico à realização de um projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio 
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para a formação de uma nova mentalidade no aluno.  Em síntese, "a iniciação científica pode ser 

definida como um instrumento de formação" (CNPq). 

O incentivo à atividade da iniciação científica conduz a uma melhor articulação do grupo de 

pesquisa, aumenta o impacto do trabalho e o efeito multiplicador dessa atividade, além de 

diminuir a possibilidade de acomodação institucional, contribuindo para que a sala de aula tenha 

novo significado, enquanto espaço de aprendizagem de habilidades teóricas e práticas e de  

convivência ética e social. Além disso, contribui para formar futuros pesquisadores, encaminhar 

os alunos para programa de pós-graduação e diminuir seu tempo de permanência nesse 

programa, aumentando assim, a eficiência desses alunos, e a eficácia dos cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu que a própria instituição oferece, através do aumento da 

quantidade de publicações em menor espaço de tempo. Trata-se de uma iniciativa regida por 

regulamento próprio. 

Linhas de pesquisa 

● COMPORTAMENTO E CONSUMO – Esta linha de pesquisa evidencia as 

características da nossa sociedade pós-moderna abordando aspectos culturais e 

comportamentais que caracterizam a identidade brasileira. A construção do campo 

do design brasileiro e sua afirmação no contexto mundial. 

Alguns Temas de Interesse: Cultura Brasileira, Consumo, Cultura Material, 

Comportamento do Consumidor, Design. 

● PRODUÇÃO E ANÁLISE DA IMAGEM – Esta linha de pesquisa engloba construção de 

marcas e sua abrangência vai desde filosofia institucional até a sua personificação 

física através de espaços comerciais e ambientais industriais, passando pela sua 

construção no mercado. 

Alguns Temas de Interesse: Metodologias Visuais, Linguagens Gráficas, 

Comunicação Visual, Branding, Construção de Imagem, Merchandising Visual, 

Design; 
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● DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EM DESIGN - Esta linha de pesquisa pensa sobre 

o construir. O ser humano é o centro das atenções e se apropria dos produtos 

usando-os da forma que bem entende. 

Alguns Temas de Interesse: Metodologia de Projeto, Desenvolvimento de 

Embalagens, Identidade Visual, Design Editorial, Ergonomia Cognitiva, Design de 

Interface, Design.  
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Regulamento da UNIGRANRIO Regulamento dos 
Cursos 

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão DESIGN  
GRÁFICO 

Resolução CONSEPE  n.º 40/04  de 7 de julho de 2013 
Carga do Curso para 

Atividades Complementares ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA 

Exercício de Monitoria Até 80h Até 40h 
Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário. (I.C) Até 100h Até 40h 
Participação em programas e projetos de responsabilidade social e extensão 
universitária da UNIGRANRIO Até 100h Até 40h 

Participação nos Núcleos Multidisciplinares da UNIGRANRIO  Até 80h Até 40h 
Participação na gestão de entidades socioculturais no âmbito universitário  Até 20h Até 20h 
Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO Até 20h Até 20h 
Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras 
organizações civis. Até 80h Até 40h 

Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos  Até 20h  Até 20h 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional 

ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA 

CARGA NO CURSO 

Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas 
organizadas por Associações de classe ou entidades da área profissional Até 60h   Até 40h   

Participação, como ouvinte em Defesas de TCC, Dissertação de Mestrado e 
Tese de Doutorado assistidas. 

Até 10h Até 10h 

Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a exposições Até 40h Até 40h 
Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional na 
modalidade presencial ou a distância ofertada por instituições universitárias. Até 40h Até 40h 

Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO  Até 80 h Até 40 h 
Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação de no 
mínimo nível Intermediário certificação de no mínimo nível Intermediário Até 20h Até 20h 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos Científicos 

ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA 

CARGA NO CURSO 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, 
apresentação oral), organizadas por associações de classe ou entidades da 
área profissional 

Até 40h Até 40h 

Publicação de artigos e/ ou trabalhos completos em periódicos ou anais de 
congresso e seminários organizados por associações de classe ou entidades 
da área profissional 

Até 80h Até 40h 

Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por 
associações de classe ou entidades da área profissional Até 60h Até 40h 

Publicação de capítulo em livro. Até 80h Até 40h 
Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático. Até 60h Até 40h 
Premiação em eventos científicos organizadas por associações de classe ou 
entidades da área profissional  Até 40h Até 40h 
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Grupo IV: Vivência profissional complementar DESIGN  
    GRÁFICO 

ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA CARGA DE AC 

Realização de estágios não obrigatórios, desde que oficialmente aprovados 
pelo NUCEN, ou seja, com Termo de Compromisso devidamente assinado, 
antes do início do estágio 

Até 100h Até 40h 

Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa Até 100h Até 40h 
Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO Até 20h Até 20h 
Participação em intercâmbio universitário desde que aprovada pela PROCE. Até 100h Até 40h 
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PLANO DE 
ATIVIDADES DE 
ESTAGIO NÃO 
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CST em Design Gráfico 
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PLANO DE ATIVIDADES DE ESTAGIO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

DESIGN GRÁFICO 

I- Introdução 

A atividade de estágio é um fator significativo na formação do profissional, por proporcionar a 

interação do aluno com a realidade da profissão e a complementação prática do aprendizado 

acadêmico. 

O estágio não obrigatório no Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, é uma atividade 

curricular, como define a Lei 11.788, que é acompanhado por um professor-orientador da 

universidade e supervisionado por um profissional da empresa concedente. 

Em sua atuação no mercado, o designer gráfico atua nas diferentes etapas do 

desenvolvimento de um projeto de um sistema de informação e/ou comunicação visual, desde 

a definição de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e avaliação de 

alternativas, configuração de solução e comunicação de resultados, demonstrando cpacidade 

criativa para propor soluções inovadoras, utilizando domínio de técnicas, tecnologias e 

metodologias projetuais ao longo do processo de criação 

 

II- Objetivos 

A atividade de estágio possibilita ao aluno vivenciar na prática as competências e habilidades 

estabelecidas pela legislação da área do design, a saber: 

• Demonstrar aptidão para produzir projetos que envolvam sistemas de informações 

visuais, artísticas, estéticas culturais e tecnológicas, observados o ajustamento histórico, 

os traços culturais e de desenvolvimento das comunidades bem como as características 

dos usuários e de seu contexto socioeconômico e cultural; 

• Demonstrar visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir 

da combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos de 

fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos do produto de 

comunicação visual; 

Além disso, é também na atividade de estágio que o aluno demonstra: 
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• Possuir domínio de linguagem própria, expressando conceitos e soluções em seus 

projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e reprodução visual; 

• Capacidade de interagir com especialistas de outras áreas de modo a utilizar 

conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e execução 

de pesquisas e projetos; 

• Visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos socioeconômicos e culturais, 

revelando consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, 

estéticas e éticas de sua atividade. 

• Conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida visão setorial, 

relacionado ao mercado, materiais, processos produtivos e tecnologias. 

III- Principais atividades que serão desenvolvidas com os alunos no estágio 

• definir parâmetros de projeto considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e 

produtivos; 

• aplicar conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e instrumentais à prática do 

projeto; 

• conectar fundamentos conhecidos para a produção de conhecimento ou procedimentos 

criativos e inovadores; 

• contextualizar o design com visão sistêmica em aspectos ambientais, culturais, 

econômicos, históricos, sociais e tecnológicos; 

• atuar em equipes multidisciplinares, demonstrando sociabilidade, alteridade e altruísmo; 

• planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de design; 

• identificar, formular e resolver problemas de design; 

• avaliar criticamente alternativas de solução a problemas; 

• possuir capacidades multidisciplinares; 

• atuar em atividades interdisciplinares; 

• desenvolver as formas de expressão verbal e, sobretudo, visual; 

• comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

• dominar linguagem técnica; 

• adotar atitude empreendedora; 

• demonstrar o uso de recursos informacionais - computacionais; 

• demonstrar capacidade de avaliação autocrítica. 

• identificar demandas da sociedade e propor soluções; 

• conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
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• selecionar e especificar materiais e processos de produção; 

• considerar as necessidades do relacionamento humano com seu entorno; 

• compreender as dinâmicas políticas e do mercado produtivo como fenômenos sociais; 

• objetivar a permanente e indispensável atualização profissional. 

• valorizar a atuação profissional ética e responsável; 

 

IV- Supervisão do Estágio  

O estágio não obrigatório tem o acompanhamento do professor orientador da Universidade e 

do supervisor da empresa concedente, que deverá ter formação nas áreas: 

• Designer gráfico e/ou digital propriamente dito;  

• Designer Industrial; 

• Desenhista Industrial; 

• Designer de projetos de comunicação visual e de identidade corporativa;  

• Designer de editorial  

• Designer de embalagem;  

• Publicitário 

• Comunicador Social 

• Jornalista 

• Fotografo 

• Artista Plástico 

• Gerente ou Administrador Empresas.  

 

V- Obrigações do Aluno 

Caberá ao aluno cumprir o seu período de estágio de campo, atendendo às seguintes 

determinações: 

▪ Zelar pelo patrimônio da organização; 

▪ Utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva de forma adequada; 

▪ Aceitar críticas tendo em mente que estas são boas oportunidades de melhoria; 

▪ Analisar a programação de estágio, diminuindo as dúvidas com o supervisor do 

estágio ou com o preceptor da instituição; 

▪ Observar o regulamento interno da Instituição em que estagiará, assumindo 

responsabilidades e interessando-se pelos seus programas de atividades; 
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▪ Comparecer assídua e pontualmente a todas as atividades propostas de estágio; 

▪ Cumprir o Plano de Trabalho e o Relatório Final de Estágio conforme as normas 

estabelecidas pela disciplina de estágio; 

▪ Encaminhar conforme cronograma divulgado pela Instituição toda documentação 

comprobatória referente à conclusão de estágio. 
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Minuta do Edital de Monitoria No CST-DG0001/Caxias 2015.2 

O Diretor da Escola de Ciências Sociais Aplicadas da Unigranrio, no uso de suas atribuições, torna 
pública a realização do Concurso Interno de seleção de monitores da disciplina: Xxxxxx xx Xxxxxxxx 
(ECS...) do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico para o período letivo de 2015/2. 
As inscrições poderão ser efetuadas no dia 26 de setembro de 2015, no horário de 14h as 
21:30 na Secretaria do Bloco C, Campus Caxias podendo cada estudante se inscrever em 
apenas uma disciplina. 
A prova será realizada no dia xxx de 2015, na sala xx do Bloco xx, campus Caxias, no horário 
de 14:30h as 16:30h. 
O resultado do processo seletivo de monitoria será divulgado no dia xx/xx/2015 da seguinte 
forma: 
Campus Caxias – será afixado no mural em frente à Escola de Ciências Sociais Aplicadas 
1- Este Edital é regido pela Regulamentação de Monitoria Vigente na UNIGRANRIO (Esta 
regulamentação poderá ser retirada no ato da inscrição). 
2 - A monitoria visa aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos do estudante na disciplina, bem 
como permitir a vivência de práticas de ensino e produção de conhecimento. 
3 - São atribuições do monitor: 

Auxiliar os professores em suas atividades práticas; 
Assistir ao docente no atendimento de grupos de estudos; 
Acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a disciplina; 
Realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas; 
Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas. 

4 – É vedado ao aluno monitor: 
Substituir o professor na regência de aulas; 
Executar funções administrativas; 
Elaborar ou corrigir exames e provas; 
Atribuir nota ou frequência. 

5 – O período previsto para as atividades da monitoria será de: 
CAMPUS CAXIAS 

DISCIPLINA Período previsto para realização das 
atividades de monitoria 

Ex.: Editoração Eletrônica (ESS001-20) 06/10/15 a 15/12/15 

  

6 – Quadro de Vagas: 
 CAMPUS CAXIAS 

DISCIPLINA VAGAS Horário das disciplinas 
ofertadas pela monitoria. 

Ex.: Editoração Eletrônica (ESS001-20) 01 vaga/ Renovação Terça – Feira 19:00h as 21:50h 

7 – São requisitos para o processo seletivo: 
Ser aluno regularmente matriculado; 
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Estar cumprindo regularmente o contrato de prestações de serviços educacionais; 
Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina a que se candidata com média igual ou superior 
a 7,0 (sete). 
Ter desempenho acadêmico caracterizado pela exigência de CR mínimo igual a 7,0 (sete) 
Não poderá haver choque de horário entre as atividades curriculares e as atividades de 
monitoria. 

8 – A seleção constará de prova com 02 (duas) questões dissertativas valendo 05 (cinco) pontos 
cada uma, totalizando 10 (dez) pontos. A nota mínima para aprovação é de 07 (sete) pontos, sendo 
a prova de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre conteúdo programático conforme 
bibliografia lista no item 12 deste edital, que será realizada no dia 26 de setembro de 2015 na sala 
xxx do Bloco xx, Campus Caxias. 
9 – O estudante selecionado terá que cumprir, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais em 
atividades definidas pelo professor- coordenador. 
10 – A monitoria não garante ao aluno qualquer tipo de bolsa ou remuneração. 
11– Os alunos selecionados deverão assinar o termo de monitoria em três vias, tomando ciência 
das normas em vigor. 
12 – Bibliografia: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frederico Adolfo Schiffer Junior 

Diretor da Escola de Ciências Sociais Aplicadas 
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