PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: Design em Multimídia e Hipermídia
Curso: Design Gráfico
Faculdade responsável: Design
Número de créditos: 02

Código da Disciplina: DGN727
Semestre de oferta da disciplina: 5º

Programa em vigência a partir de: Fevereiro de 2016
Carga Horária total: 30

Horas aula: 36

EMENTA:
Fundamentos do design, em interfaces gráficas, aplicados na tecnologia de mídia, multimídia e
hipermídia, por meio da representação gráfica dos objetos de multimídia de base: texto, som,
imagem, vídeo.

OBJETIVO GERAL:
•

Capacitar o acadêmico a compreender o processo de criação de conteúdo multimídia para
suporte digital;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Compreender as diferenças entre a criação tradicional de mídia e conteúdo voltado para meios
digitais;
Produzir conteúdo multimídia com base vídeo para a web;
Editar conteúdo multimídia utilizando softwares de criação e edição de multimídia;
Publicar vídeos produzidos em sites de compartilhamento de vídeos;

CONTEÚDO:
Hipermídia: Conteitos básicos
o Midia, multimídia e hipermídia
o Design para multimídia
o Histórico e evolução

Interfaces e design de interação
o Interfaces homem x computador
o Design de interação - Conceitos básicos

o Usabilidade
o Mídias e limitações de meio

Produção de mídia
o Produção de mídia para a internet
o Infográficos e motion graphics
o Formatos de vídeo: tipos e diferenças
o Plataforma YouTube
o Edição básica de videos com o Windows Movie Maker
o Produção de vinhetas utilizando o Adobe AfterEffects
o AfterEffects: Interface do aplicativo
 Filtros básicos
 Motion Tracking
o Edição de Video com o Adobe Premiére: conceitos básicos
o Renderização de vídeo

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM:
Criação de vídeos curtos utilizando filmadoras digitais
Construção de Mockups de interface em softwares apropriados
Datashow e computador em aulas expositivas
Adobe AfterEffects para a criação e edição de vinhetas e animações
Softwares como o Adobe Photoshop para criação de footage

FORMAS DE AVALIAÇÃO:
Primeira Avaliação:
Seminários sobre formatos de vídeo.
Avaliação teórica sobre formatos de vídeo e design de interação

Segunda Avaliação:
Criação de um motion graphic

Terceira Avaliação:
Roteirização, criação e publicação em site de compartilhamento de vídeo de material multimídia
com conteúdo definido pelo professor.

Atividades avaliativas e trabalhos práticos realizados em casa deverão ser entregues pontualmente.
Entregas após o prazo passam a valer metade da pontuação original, sendo que trabalhos atrasados
a mais de uma semana perdem seu valor.

Atividades práticas deverão ser entregues em sala de aula ou por e-mail. Outras formas de envio de
trabalhos não serão consideradas.

Provas de segunda chamada serão realizadas de todas as disciplinas no mesmo dia, com conteúdo
acumulativo e teórico somente quando respeitadas as normas da Universidade de calendário da
faculdade.
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