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Código  Disciplina  

EGR7190 Ilustração Digital 

 

H/A  Créditos Créditos Teóricos Créditos Práticos 

72 4 3 1 

 

Pré-requisito  Equivalência Ofertada ao(s) Curso(s)  

Módulo Introdutório --- Design 

 

Ementa Ilustração como técnica de comunicação visual, representação de produtos, 
personagens e cenários. Ilustração realizada em meio digital. Ilustração Vetorial e 
Pintura digital. 

Objetivos da 
disciplina 

A disciplina tem por objetivo apresentar aos alunos do curso de Design os conceitos 
e processos envolvidos na produção de ilustração digital, abordando aspectos desde 
a pré-produção, geração e finalização de arquivos. Busca-se, além, de conhecer 
softwares e ferramentas técnicas,  propor a aplicabilidade dos conhecimentos e  
incentivar a formação de um olhar estético voltado aos meios digitais. 

Conteúdo 
Programático 

 Desenvolvimento de olhar Estética ao meio digital; 

 Pré-produção: geração da ideia, escolha da técnica, busca de referencial e rough; 

 Produção: processos, técnicas e ferramentas que envolvem a criação de 
ilustrações por meio dos softwares; 

 Finalização e fechamentos de arquivos digitais. 

 Criação de estilo e técnica de ilustração. 
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