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Aperfeiçoamento teórico e prático do processo criativo publicitário e da composição visual gráfica.
Aspectos da Direção de Arte em publicidade tal como a composição gráfica e a identidade visual;
Adequação das campanhas publicitárias e promocionais às diversas estratégias de comunicação.

OBJETIVOS

Apresentar técnicas de criação de campanhas publicitárias e promocionais, possibilitando o desenvolvimento de
seu potencial criativo e o refinamento estético na apresentação de peças para diferentes plataformas de
divulgação.
• Compreender e estabelecer estruturas visuais adequadas ao conceito criativo;
•

•

Adequar conceitos e estruturas visuais da criação publicitária aos aspectos técnicos dos diversos veículos de
comunicação e dos diversos pontos de venda.
METODOLOGIA

O curso é teórico/prático e conta com aulas expositivas ilustradas por material didático (slides e apostilas) para
apresentação dos conceitos a serem expostos e das técnicas da linguagem gráfica.
Em laboratório, os alunos serão apresentados às ferramentas básicas dos programas Photoshop e Illustrator, que
permitirão o desenvolvimento dos exercícios propostos durante o curso.
•
•
•
•

Aulas expositivas dialogadas;
Exercícios práticos realizados em sala;
Exercícios práticos realizados em casa;
Criação de manual de identidade visual, com desenvolvimento de marca, campanha publicitária e campanha
promocional.

A VA LIA Ç Ã O

As avaliações da disciplina serão formativas e acontecerão ao longo do semestre por meio das atividades práticas
propostas pelo professor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•

Conceito criativo e “unique selling proposition”

•

Análise SWOT como subsídio da criação

•

Identidade visual – Visual Style Guide and Branding Policy Manual como regras da criação.

•

Técnicas de composição visual

•

Truques publicitários de sedução visual

•

A integração de campanhas publicitárias e campanhas promocionais
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