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

EGR71904 - Ilustração 
Digital 
EGR71923 - Tratamento 
de Imagem I 
 

 Design 

 

Ementa Linguagem audiovisual: imagem, som, tempo, ritmo e movimento. Fundamentos 
do vídeo e do videografismo: aspectos técnicos, estéticos e narrativos. Princípios 
de animação e composição em motion graphics. Produção e edição videográfica: 
processos e ferramentas.   

Objetivos da 
disciplina 

a. Apresentar e discutir os fundamentos técnicos, estéticos e narrativos associados 
aos elementos de design audiovisual;  

b. Capacitar o aluno à prática de elaboração e edição de videografismos em 
diferentes plataformas audiovisuais.  

Conteúdo 
Programático 

I. Fundamentos do vídeo: aspectos técnicos, estéticos e narrativos; 

II. Videografismos: tipos e funções; 

III. Plano, enquadramento e montagem no audiovisual; 

IV. Princípios de animação e composição em motion graphics; 

V. Sonoplastia; 

VI. Pré-producão: style frame, storyboard e animatic; 

VII. Produção e edição videográficas: processos e ferramentas.  

                                                
1 Programa de Disciplina elaborado conforme recomendações da Resolução Nº 03/CEPE/84 

 



 

 

Avaliação Teaser (individual; peso 1,0) 
Desenvolvimento de teaser de 15 segundos, prevendo diferentes formatos 
midiáticos (quadrado, paisagem e retrato).    

Critérios de avaliação 

a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0) 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Qualidade técnica do vídeo – imagens e resolução (2,0); 
d. Eficiência na edição do vídeo – cortes, transições e letreiros (2,0); 
e. Qualidade narrativa como teaser (2,0); 
f. Eficiência das adaptações: quadrado, paisagem e retrato (2,0). 

Marca Animada (individual; peso 1,0) 
Desenvolvimento de gif em looping de marca animada.  

Critérios de avaliação 

a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0); 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Fluidez do looping (2,0); 
d. Qualidade do timing (2,0);  
e. Precisão e qualidade dos movimentos (4,0); 

Style Frame e Storyboard (individual ou grupo; peso 1,0) 
Desenvolvimento de style frame e storyboard para Vinheta.  
Critérios de avaliação 
a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0) 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Qualidade expressiva do style frame (3,0); 
d. Eficiência do desenho e caracterização dos quadros (3,0); 
e. Coerência e eficiência narrativa (2,0). 

Animatic (individual ou grupo; peso 1,0) 
Desenvolvimento de animatic para Vinheta.  

Critérios de avaliação 

a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0) 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Definição do timing (4,0); 
d. Definição preliminar da dimensão sonora (4,0). 

Vinheta (individual ou grupo; peso 2,0) 
Vinheta de 30 segundos de marca e briefing previamente estabelecidos.  

Critérios de avaliação 

a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0) 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Qualidade da composição e montagem do vídeo (2,0); 
d. Qualidade dos movimentos dos gráficos (2,0); 
e. Qualidade da dimensão sonora (2,0); 
f. Qualidade narrativa como vinheta (2,0). 

 Observação: trabalhos enviados com mais de um dia de atraso sofrerão um 
desconto de 50% sobre a nota original. 
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