
 

 

COMUNICAÇÃO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

 

Um elo inovador da área de comunicação gráfica 

 

Para os amantes da comunicação digital, um novo elo de aprendizagem. Com a crescente 

importância das mídias digitais para os meios de comunicação e para as agências, um novo campo de 

trabalho surgiu para satisfazer este mercado ansioso por profissionais capacitados para o ramo: o curso 

tecnológico em Computação Gráfica. 

O campo de atuação de um tecnólogo formado nesta área está em ascensão, devido, 

principalmente, à necessidade das diversas áreas de comunicação de se enquadrar ao atual crescimento da 

mídia digital. Desde agências de Publicidade e Propaganda a produtoras de cinema e áudio precisam de 

profissionais qualificados que possam trazer mudanças e inovações. 

O curso especializa o profissional para desenvolver atividades ligadas à comunicação de cunho 

digital, abrangendo disciplinas como desenho técnico, processos e métodos. Também conhecida como 

Comunicação e ilustração digital, a graduação une ensinamentos técnicos com a prática, demonstrando 

como a área evolui no âmbito mercadológico. Para isso, o estudante terá o contato com diversas atividades 

como: 

• Desenvolvimento de composições utilizando ferramentas gráficas no computador; 

• desenvolvimento da capacidade criadora a partir de exercícios de equilíbrio, contrastes, tipografia e 

cores; 

• edição e manipulação de imagens (tratamento, recorte, manipulação e fusão de imagens); 

• produção de filmes voltados à CG (composição e 3D), de interfaces e objetos para multimídia, filmes 



digitais para televisão e vídeo e efeitos especiais para cinema e televisão; 

• desenvolver animações 3D e modelagem de objetos. 

Com duração média de dois anos, a graduação prepara o profissional por meio de diversas 

disciplinas práticas e teóricas como: Historia da Arte, Metodologia Científica, Computação Gráfica 3D e 

Animação e Oficina de Roteiro Audiovisual. 
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