
Síntese do Projeto Pedagógico 

Curso: CST em Design Gráfico 

Campus Barra I – Tom Jobim 

 

O Curso Superior de Tecnologia (CST) em Design Gráfico, da Universidade Estácio 

de Sá, tem como missão formar profissionais críticos, criadores e éticos, aptos a tender 

a realidade do mercado de trabalho de Design Gráfico. Este profissional será capaz 

conceber e desenvolver projetos gráficos editoriais, portais para Internet e Sistemas de 

Identidade Visual, sempre interagindo com a realidade social e de mercado, 

equacionando fatores estéticos, simbólicos e técnicos considerando também questões 

socioeconômicas, culturais e ambientais, apresentando novas soluções que possam 

contribuir para a construção de uma linguagem que valoriza e representa o potencial 

cultural e artístico de seu país. Nessa perspectiva, a UNESA pretende contribuir para 

repensar os rumos de uma atividade que, em muitos momentos, tornou-se sinônimo de 

uma linguagem apenas estética, a fim de recolocá-la no trilho de atividade a serviço do 

ser humano. 

 

Objetivos Gerais: 

Formar, capacitar e habilitar designers que atuem no desenvolvimento dos mais 

diversos projetos de Design Gráfico, para a criação de peças gráficas, identidades visuais, 

projetos editoriais, interfaces digitais, sinalização e embalagens, dentre outros, que 

envolvam sistemas de informações visuais, artísticas e estéticas, que se adequem às 

questões culturais, humanísticas e se apropriem dos recursos tecnológicos disponíveis 

para o processo de produção. E assim, conduzir novas discussões relacionadas ao campo 

contemporâneo do design, de maneira a formular, desenvolver e monitorar projetos 

que contribuam com o desenvolvimento local e garantam a melhoria da qualidade de 

vida das populações, em consonância com os contextos históricos, sociais, ambientais e 

econômicos. 

 

Objetivos Específicos:  



• Compreender de forma sistêmica a condução do projeto de Design Gráfico, 

buscando integrar os diversos aspectos que permeiam a atividade como a gestão do 

Design, produção, tecnologia, mercado, meio ambiente e sociedade; 

• Conhecer as linguagens visuais (artes visuais, artes gráficas e meios 

eletrônicos);  

• Elaborar projetos gráficos que equacionem fatores estéticos, simbólicos e 

técnicos, considerando também questões socioeconômicas, culturais e ambientais. 

• Desenvolver competências para desempenhar sua função na sociedade de 

forma ética, crítica e criativa e conheça a legislação relativa ao setor de Design Gráfico;  

• Solucionar problemas no que tange à concepção e produção de artefatos de 

design gráfico, contextualizando-os no mercado regional e nacional, considerando seus 

aspectos sociais, culturais e econômicos; 

• Desenvolver e estimular o potencial crítico, analítico, criativo e inovador do 

profissional de Design Gráfico, de forma que ele possa planejar e desenvolver a 

comunicação visual de jornais, revistas, livros, sistemas de identidade visual, criação e 

tratamento de imagens para meios impressos e digitais, interfaces para suportes 

digitais,  

• Distinguir sobre as especificações dos derivados do Design Gráfico e sua 

importância no atendimento às diferentes demandas do mercado; 

• Ampliar continuamente o leque de conhecimentos, bem como o contato com 

a realidade social/mercadológica, firmando parcerias institucionais e aplicando os 

conhecimentos produzidos durante o curso a partir da articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão;  

• Buscar atualização curricular, visando a uma formação continuada que atenda 

às necessidades do contexto sócio-histórico-cultural e político onde atuará 

profissionalmente; 

 

Perfil do Egresso: 

Os profissional do egresso do CST em Design Gráfico, campus Barra I - Tom Jobim, 

deverá ser capaz de projetar artefatos de Design Gráfico através de uma abordagem 

interdisciplinar, consideradas as especificidades dos meios e de seu contexto sócio-



econômico-cultural, bem como potencialidades e restrições econômicas e tecnológicas 

dos meios de produção onde os sistemas de informação de uso serão produzidos. 

Espera-se que seus projetos sejam contextualizados sob os mais diferentes aspectos, 

sejam eles culturais, históricos, sociais, ambientais, mercadológicos, tecnológicos e que 

perfaça escolhas metodológicas e didáticas motivadas por princípios éticos, políticos, 

estéticos e em pressupostos epistemológicos coerentes com uma formação histórica e 

prospectiva.  

Deverá ser um profissional com visão atualizada do mundo e dos problemas 

nacionais, regionais e locais e que detenha conhecimentos humanísticos que permitam 

compreender a complexidade inerente ao Design e às transformações sociais que o 

afetam de forma a atuar em diferentes contextos da prática profissional. Ao alcançar o 

domínio teórico, técnico e prático, ele deverá assegurar as funções do Design Gráfico na 

sociedade e atuar na prevenção e na solução de questões sociais, em favor da liberdade 

humana e do respeito à plena cidadania, de modo a contribuir para que o Design se 

mantenha a serviço dos interesses da sociedade. 

Capacitado ao trabalho em equipe, de modo a manter um bom relacionamento 

pessoal, produtivo e criativo, deverá ser hábil ao manter constante intercâmbio com 

segmentos de outras formas de arte, com a sociedade, com a cultura nativa e outras 

culturas, buscando uma visão integrada e geradora de novas ideias e possibilidades. Um 

profissional que busque o aperfeiçoamento e desenvolvimento, de forma independente 

e sucessiva, de suas competências para a vida social e produtiva, que busque novos 

conhecimentos que permitam o êxito em um mundo conduzido pela concorrência e pela 

inovação tecnológica. 

Enfim, um profissional capacitado a trabalhar em empresas e instituições 

diversas, escritórios e estúdios de Design, agências de publicidade e propaganda, 

produtoras culturais (incluindo de eventos, comerciais e de vídeo/TV), veículos de 

comunicação de massa, e também como gestor de empresas ou profissional liberal 

autônomo. 

 

 



Matriz Curricular em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução CNE/CES Nº 3/2007);  

1 Crédito= 18 horas 

 

1º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

DISCIPLINAS TIPO DISCIPLINAS T P C 

Desenho Vetorial no Design Presencial Obrigatória 0 36 00 

Teoria e Prática da Cor Presencial Obrigatória 00 36 00 

Desenho Artístico em Design Gráfico Presencial Obrigatória 00 72 36 

Fundamentos da Linguagem Visual Presencial Obrigatória 72 00 00 

Língua Portuguesa Online (EAD) Obrigatória 36 00 00 

Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional Online (EAD) Obrigatória 36 00 00 

TOTAL: 06 disciplinas 

2º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

DISCIPLINAS TIPO DISCIPLINAS T P C 

Imagens, Símbolos e Sinais Presencial Obrigatória 36 00 36 

Imagem Digital em Design Presencial Obrigatória 00 36 00 

Tipografia Presencial Obrigatória 00 36 36 

Ergonomia informacional e Usabilidade Presencial Obrigatória 36 00 00 

Editoração Eletrônica no Design Gráfico Presencial Obrigatória 00 36 00 

Projeto de Programação Visual: Sinalização Ambiental Online (EAD) Obrigatória 00 72 00 

Produção Gráfica Online (EAD) Obrigatória 36 36 00 

Educação Ambiental Online (EAD) Optativa 00 36 00 

TOTAL: 06 disciplinas obrigatórias, 01 disciplina optativa 

3º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

DISCIPLINAS TIPO DISCIPLINAS T P C 

Expressão e Comunicação em Fotografia Presencial Obrigatória 0 36 00 

Estética Aplicada ao Design Gráfico Presencial Obrigatória 00 36 00 

Webdesign Presencial Obrigatória 00 36 36 

Diagramação em Design Gráfico Presencial Obrigatória 00 36 00 

Projeto de Programação Visual: Identidade Visual Presencial Obrigatória 00 72 00 

Estética e História da Arte Presencial Obrigatória 36 00 00 

Ilustração Presencial Obrigatória 00 36 00 

História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes Online (EAD) Optativa 36 00 00 

Propriedade Intelectual, Direito E Ética Online (EAD) Eletiva G1 36 00 00 

Gestão de Projetos Tecnológicos Online (EAD) Eletiva G1 36 00 00 



TOTAL: 07 disciplinas obrigatórias, 01 disciplina optativa, 01 disciplina eletiva 

4º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

DISCIPLINAS TIPO DISCIPLINAS T P C 

Design, Sociedade e Cultura Presencial Obrigatória 36 00 00 

Cultura Empreendedora Online (EAD) Obrigatória 36 00 00 

Design e Multimídia Online (EAD) Obrigatória 36 00 00 

Projeto de Programação Visual: Design Editorial Presencial Obrigatória 00 72 00 

Modelagem 3D Presencial Obrigatória 00 36 00 

Seminários Integrados em Design Presencial Obrigatória 36 00 00 

História do Design Gráfico Presencial Obrigatória 36 00 00 

Design de Embalagens Presencial Obrigatória 36 00 00 

Sustentabilidade Online (EAD) Optativa 36 00 00 

TOTAL: 08 disciplinas obrigatórias, 01 disciplina optativa 

5º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

DISCIPLINAS TIPO MODALIDADE T P C 

Ética e Legislação em Design Online (EAD) Obrigatória 36 00 00 

Projeto em Design Presencial Obrigatória 00 72 00 

Comunicação e Expressão em Vídeo Presencial Obrigatória 00 36 00 

Direitos Humanos Online (EAD) Optativa 36 00 00 

Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão Online (EAD) Optativa 36 00 00 

Gestão Ambiental E Desenvolvimento Sustentável Online (EAD) Eletiva G2 36 00 00 

Inovação Tecnológica Online (EAD) Eletiva G2 36 00 00 

Comportamento Aplicado às Mídias Diditais Online (EAD) Eletiva G3 36 00 00 

Fundamentos do Marketing Online (EAD) Eletiva G3 36 00 00 

TOTAL: 03 disciplinas obrigatórias, 02 disciplina optativa2, 01 disciplina eletiva 

CARGA HORÁRIA RESUMIDA 

Carga horária total obrigatória 1.544 

Carga horária estágio supervisionado 0 

Carga horária disciplinas eletivas 108 

Carga horária disciplinas optativas 0 

Carga horária AAC 100 

TOTAL GERAL 1752 

 

 

 


